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ПЕРЕДМОВА 

1. Розроблено проектною групою Національного університету кораблебудування імені адм. Макарова. 

2. Схвалено рішенням Вченої Ради (протокол № 4  від "29" квітня 2020 р.) 

3. Затверджено ректором Національного університету кораблебудування імені адм. Макарова. 

 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 142 "Енергетичне машинобудування" спеціалізації Холодильні машини 

і установки та системи кондиціювання розроблена відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII,  Постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. 

«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 30.12.2015 р. № 1187, «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 

20.12.2015 р., методичних рекомендацій «Розроблення освітніх програм. Методичні 

рекомендації» від 29.03.2016 (2014 р.), «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (На зміну ДК 

003:2005) від 28.07.2010 № 327 Наказ Держспоживстандарту України. 

Освітня програма визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний 

фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітнього ступеня 

магістра, перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і 

варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання 

та вимоги до контролю якості вищої освіти. 

 

 

Розроблено робочою групою у складі: 

 

1. Гарант освітньої програми, Радченко Микола Іванович – доктор  технічних наук, 

професор, завідувач  кафедри кондиціювання і рефрижерації Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова, наказ №  15   від  17.01.2020 р.; 

 

2. Єсін Ігор Петрович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри кондиціювання 

і рефрижерації Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; 

 

3. Литош Олена Вадимівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

кондиціювання і рефрижерації Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова. 

 

 

Освітня програма запроваджена з 01.09.2020 року.  

 

 

Термін перегляду освітньої програми 1 раз на рік. 
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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 142 

" Холодильні машини і установки та системи кондиціювання" 

Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. 

Миколаїв, проспект Героїв України, 9, 54025. 

Кафедра Кондиціювання і рефрижерації 

Ступень вищої 

освіти 
магістр 

Галузь знань 14  Електрична інженерія 

Спеціальність 142   Енергетичне машинобудування 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

Холодильні машини і установки та системи кондиціювання 

Refrigerators and installations and air conditioning systems 

Форми навчання Денна/заочна 

Освітня  

кваліфікація  

 Магістр з енергетичного машинобудування за освітньо-професійною 

програмою підготовки:  

• холодильні машини і установки та системи кондиціювання  

Кваліфікація в  

дипломі 

Ступінь вищої освіти – Магістр 

Спеціальність – 142 Енергетичне машинобудування 

Спеціалізація – холодильні машини і установки та системи кондиціювання  

Освітня програма «Холодильні машини і установки та системи 

кондиціювання»  

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний,  

90 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 1 рік 4 місяця 

Наявність 

акредитації 

Акредитаційна комісія.  

Україна. 

Сертифікат про акредитацію УД № 15005955 

Строк дії до 1 липня 2024 року 

Цикл/рівень 
НРК – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,  

EQF-LLL – 7 рівень. 

Передумови 

Наявність ступеня бакалавра, або освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Спеціаліст» 

Мова(и) 

викладання 

Українська мова.  

Окремі дисципліни викладаються англійською мовою. 

Термін дії 

освітньої 

програми 

Термін дії – 01.07.2024  



 6 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої 

програми 

http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/osvitni-programy.php 

 

Мета освітньої програми 

Надати освіту в області проектування, виробництва та ремонту суднових та стаціонарних 

холодильних машин і установок, систем кондиціювання, формування у випускників здібностей 

здатних самостійно ставити та вирішувати інженерні та науково-прикладні задачі в межах своїх 

компетентностей.  

Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область  

(галузь 

знань,  

спеціальніс

ть) 

Предметна область ОП - 14. “Електрична інженерія”, 142. “Енергетичне 

машинобудування” 

ОП  “Холодильні машини і установки та системи кондиціювання” складається з 

дисциплін загальної підготовки (17 кредитів ECTS) та дисциплін спеціальної 

підготовки (об’єм 73 кредити ECTS).  

Об’єм нормативних дисциплін складає 67 кредитів ECTS, а вибіркових 23 кредити 

ECTS. 

Назви дисциплін наведені в таблиці «ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ» 

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра, має прикладну орієнтацію та 

спрямована на підготовку фахівців в області енергетичного машинобудування, 

професійно-орієнтованих на проектування, виробництво, монтаж та ремонт 

холодильних машин і установок та систем кондиціювання. 

Основний 

фокус 

освітньої 

програми  

Основний фокус освітньої програми – енергетичне машинобудування. 

Ключові слова: холодильна машина, кондиціонер, хладон, системи рефрижерації та 

кондиціювання, проектування, монтаж, діагностика, ремонт. 

Особливост

і програми 

ОП передбачається поєднання учбового процесу з робота студентів в проектних 

організаціях, залучення їх до наукових досліджень. 

Студенти мають можливість обирати фахові курси з викладанням англійською 

мовою. 

 

 

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 
 

Професійні назви робіт згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: 

Класифікатор професій (ДК 003:2010) на фахову підготовку з яких спрямовані освітньо-

професійні та освітньо-наукові програми за спеціальністю 141 «Енергетичне 

машинобудування»: 

КОД КП Професійна назва роботи 

2143.2 Інженер-енергетик 

2145.2 Інженер з технічної діагностики холодильних машин та кондиціонерів 

2149.2 Інженер-конструктор  

2149.1 Молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи) 

2149.1 Науковий співробітник (галузь інженерної справи) 

2149.2 Інженер 

http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/osvitni-programy.php
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2149.2 Інженер з експлуатації устаткування рефрижерації та кондиціювання 

2149.2 Інженер з ремонту 

2149.2 Інженер з керування й обслуговування систем 

2149.2 Інженер з налагодження й випробувань 

2149.2 Інженер з організації експлуатації та ремонту технічного обладнання 

2149.2 Інженер з підготовки виробництва 

2149.2 Інженер-дослідник 

2149.2 Інженер-технолог 

2310.2 Асистент 

2310.2 Викладач вищого навчального закладу 

2320 Викладач професійно-технічного навчального закладу 

Викладання та оцінювання 

 

Викладання 

та навчання 

 Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, семінарських, 

практичних занять, лабораторних робіт. Передбачена самостійна робота на основі 

підручників та конспектів, консультації з викладачем, електронне навчання за 

окремими освітніми компонентами, індивідуальні заняття, групова проектна робота. 

Під час останнього року навчання 75% часу відводиться на практику та виконання 

кваліфікаційної роботи. 

Оцінювання 
Усні та письмові екзамени, практика, презентації, захист курсових робіт, прилюдний 

захист кваліфікаційної роботи. 

 

Програмні компетентності 

 

Інтегральна 

компетентн

ість 

(ІК), та  

 

інтегральна 

компетентн

ість до ОП 

ІК01. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 

ІК02. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми, у галузі суднового 

енергетичного машинобудування що передбачає виконання конструкторських, 

проектних робіт, організацію виробництва обладнання з використанням 

сучасних технологій та виконання монтажних, пуско-налагоджувальних робіт, 

організацію експлуатації обладнання, проведення досліджень та здійснення 

інновацій. 

Загальні 

компетентн

ості 

(ЗК) 

ЗК01. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК02. Здатність до проведення досліджень. 

ЗК03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою в професійній сфері.  

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК06. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК07. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК08. Здатність працювати в команді, приймати рішення, у тому числі в 

екстремальній ситуації, та нести за них відповідальність. 

ЗК09. Здатність робити довгострокове планування та розробляти стратегію 

професійної діяльності 

ЗК10. Здатність вести професійну, у тому числі науково-дослідну діяльність у 

міжнародному середовищі. 

ЗК11. Здатність розробляти та управляти проектами.  

ЗК12. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
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ЗК14. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентн

ості  (СК) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК01. Здатність продемонструвати всебічні знання в галузі енергетичного 

машинобудування та перспективи її розвитку. 

СК02. Здатність продемонструвати передові знання відповідно до спеціалізації в 

одному з таких напрямів: енергогенеруючі технології та установки; холодильні 

машини і (установки та системи кондиціювання) установки, системи 

кондиціювання; холодильної технології; кріогенної техніки та технології; 

альтернативної енергетики; експлуатація суднових холодильних установок і 

систем кондиціювання; технології комбінованого виробництва енергії, теплоти 

та холоду. 

СК03. Здатність застосовувати свої знання і розуміння для визначення, 

формулювання і вирішення складних інженерних завдань з використанням 

спеціальних і загальновживаних методів електричної інженерії.  

СК04. Здатність до систематичного вивчення та аналізу науково-технічної 

інформації, вітчизняного і закордонного досвіду з досягнень в галузі 

енергетичного машинобудування. 

СК05. Здатність аналізувати необхідну інформацію, технічні дані, показники та 

результати роботи, систематизувати їх і узагальнювати з метою покращення 

характеристик енергетичного і теплотехнологічного обладнання, створення 

нових технологій і модернізації виробництва. 

СК06. Здатність  розробляти і впроваджувати енергозберігаючі технології та 

енергоощадні заходи під час проектування та експлуатації енергетичного і 

теплотехнологічного обладнання. 

СК07. Здатність організовувати роботи по доведенню й освоєнню технологічних 

процесів у ході монтажних та пусконалагоджувальних робіт основного та 

допоміжного обладнання, забезпечувати конкурентоздатність продукції в галузі 

енергетичного машинобудування. 

СК08. Здатність розробляти методики розрахунків і проведення досліджень при 

проектуванні та експлуатації об’єктів і систем у галузі енергетичного 

машинобудування з використанням сучасних CAD/CAM/CAE (інформаційних) 

систем. 

СК09. Здатність проводити аналіз конкурентних розробок та здійснювати 

техніко-економічне обґрунтування, організувати та виконувати наукові 

дослідження, пов’язані з розробленням та впровадженням інноваційних проектів 

і програм в галузі енергетичного машинобудування. 

СК10. Здатність здійснювати патентні дослідження, готувати заявки на винаходи 

й промислові зразки, організовувати роботи зі здійснення авторського нагляду 

при виготовленні, монтажу, налагодженні, випробуваннях і здачі в експлуатацію 

об’єктів і виробів енергетичного машинобудування. 

СК11. Здатність приймати оптимальні рішення в процесі виробництва 

енергетичної та технологічної продукції з урахуванням вимог якості, надійності 

й вартості, термінів виконання, охорони праці та екологічної чистоти 

виробництва в галузі енергетичного машинобудування. 

СК12. Здатність розробляти фізичні й математичні моделі процесів в 

енергетичному і технологічному обладнанні з аналізом результатів і розробкою 

методик розрахунку обладнання (шляхом порівняння з результатами 

експериментальних досліджень). 

СК13. Здатність готувати науково-технічні публікації та звіти за результатами 

виконаних досліджень. 
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НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ,   

СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Програмні результати навчання 

Знання і розуміння 

ПР 01. Знання і розуміння спеціальних розділів термодинаміки, теорії тепломасообміну, 

гідрогазодинаміки, трансформації (перетворення) енергії, технічної механіки, що лежать в 

основі спеціальності «Енергетичне машинобудування» відповідної спеціалізації, на рівні, 

необхідному для досягнення результатів освітньо-професійної, або освітньо-наукової 

програми. 

ПР 02. Знання і розуміння інженерних дисциплін, що лежать в основі спеціальності 

«Енергетичне машинобудування» відповідної спеціалізації, на рівні, необхідному для 

досягнення інших результатів освітньо-професійної або освітньо-наукової програми, в 

тому числі обізнаність в останніх досягненнях науки і техніки в галузі. 

Інженерний аналіз 

ПР 03. Здатність розуміти, аналізувати і використовувати у професійній діяльності 

інженерні технології, процеси, системи і обладнання відповідно до спеціальності 

«Енергетичне машинобудування»; обирати і застосовувати аналітичні, розрахункові та 

експериментальні методи; інтерпретувати і впроваджувати результати таких досліджень. 

ПР 04. Здатність виявляти, формулювати і вирішувати складні інженерні завдання 

відповідно до спеціальності «Енергетичне машинобудування»; розуміти важливість 

нетехнічних (суспільство, здоров'я і безпека, навколишнє середовище, економіка і 

промисловість) обмежень. 

Проектування 

 

ПР 05. Здатність застосовувати свої знання і розуміння при розробці проектів згідно з 

визначеними та описаними вимогами. 

ПР 06. Здатність розраховувати і проектувати вироби в галузі енергетичного 

машинобудування, процеси і системи, що задовольняють встановленим вимогам, які 

включають обізнаність про нетехнічні (суспільство, здоров'я і безпека, навколишнє 

середовище, економіка і промисловість) аспекти; обрання і застосовування адекватної 

методології проектування. 

ПР 07. Здатність використовувати і продемонструвати розуміння передових досягнень та 

технічних рішень при проектуванні об’єктів енергетичного машинобудування.  

Дослідження 

ПР 08. Здатність до систематичного вивчення та аналізу науково-технічної інформації, 

вітчизняного й закордонного досвіду, з досягнень і досліджень в галузі енергетичного 

машинобудування. 

ПР 09. Здатність планувати і виконувати експериментальні дослідження та обробку 

отриманих результатів в сфері енергетичного машинобудування за допомогою 

інструментальних засобів (вимірювальних приладів, обчислювальної техніки), робити 

висновки з використанням системного аналізу, синтезу та інших методів і надавати 

рекомендації щодо впровадження результатів дослідження. 

Інженерна практика 

ПР 10. Здатність використовувати сучасний інструментарій (створення, вибір і 

застосування відповідних технологій, ресурсів і інженерних методик, включаючи 

прогнозування й моделювання) для проведення комплексної інженерної діяльності за 

спеціальністю. 

ПР 11. Уміння поєднувати теорію і практику для вирішення інженерних завдань 

енергетичного машинобудування. 

ПР 12. Усвідомлення економічних, організаційних і управлінських питань (таких, як 

управління проектами, управління ризиками та змінами) в промисловому і діловому 

контексті. 



 10 

Судження 

ПР 13. Здатність збирати й інтерпретувати відповідні дані і аналізувати складності в межах 

спеціальності «Енергетичне машинобудування» для формулювання суджень, які 

відображають відповідні соціальні та етичні проблеми. 

ПР 14. Здатність, беручи на себе відповідальність за прийняття рішень, керувати 

професійною діяльністю, або проектами та дослідженнями відповідно до спеціалізації 

спеціальності “Енергетичне машинобудування” 

ПР 15. Здатність до усвідомленого вибору стратегій міжособистісної взаємодії. 

ПР 16. Здатність орієнтуватися в системі загальнолюдських цінностей світової й 

вітчизняної культури, розуміти значення гуманістичних для збереження сучасної 

цивілізації. 

Комунікація та командна робота 

ПР 17. Здатність ефективно працювати в національному та міжнародному контексті, 

індивідуально та як член команди, і ефективно співпрацювати з інженерним та науковим 

співтовариством і суспільством загалом.  

ПР 18. Мати лідерські якості та бути готовим виконувати обов’язки будь-якого члена 

команди. 

Навчання протягом життя 

ПР 19. Здатність до розуміння необхідності самостійного навчання протягом життя. 

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове  

забезпечення 

Кадрове забезпечення освітньої програми складається з професорсько-

викладацького складу кафедри Кондиціювання і рефрижерації  МННІ НУК. 

До викладання окремих дисциплін відповідно до їх компетенції та досвіду 

залучений професорсько-викладацький склад кафедр Факультету екологічної 

та техногенної безпеки та Навчально-наукового гуманітарного інституту НУК. 

Практико-орієнтовний характер освітньої програми передбачає участь фахівців 

практиків, що відповідають напряму програми, що підсилює синергетичний 

зв'язок теоретичної та практичної підготовки. 

Гарант освітньої програми та викладацький склад, якій забезпечує її 

реалізацію, відповідає вимогам, визначеним Ліцензійними вимогами 

провадження освітньої діяльності. Закладів освіти. 

Матеріально-

технічне  

забезпечення 

Навчальний процес здійснюється в спеціалізованих аудиторіях, які оснащені 

відповідним обладнанням, мультимедійними комплексами, комп’ютерною 

технікою. 

Лабораторія цивільного захисту 

Учбова аудиторія кафедри 

Лабораторія охорони праці та екологічної безпеки, 

Лабораторія термоакустичних технологій енергозбереження та 

кондиціонування 

Лабораторія холодильних машин 

Лабораторія кондиціювання 

Комп’ютерний клас машинобудівного інституту 

Інформаційне 

та 

навчально-

Учбові дисципліни викладаються з використанням необхідного  методичного 

забезпечення.  – методичні посібники, макети суднового обладнання, учбові 

стенди, комп’ютерна техніка.  
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методичне 

забезпечення 

 

 

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Національна академічна мобільність Національна кредитна мобільність в 

рамках договорів про встановлення науково-освітянських відносин для 

задоволення потреб розвитку освіти і науки, укладених між НУК та 

національними ЗВО. Допускаються індивідуальні угоди про академічну 

мобільність для навчання та проведення досліджень в університетах та 

наукових установах України. Кредити, отримані в інших університетах 

України, можуть бути перезараховані відповідно до довідки про академічну 

мобільність. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність в рамках 

договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення 

потреб розвитку освіти і науки, укладених між НУК та навчальними 

закладами країн-партнерів. Допускаються індивідуальні угоди про академічну 

мобільність для навчання та проведення досліджень в університетах та 

наукових установах країн-партнерів. Кредити можуть бути перезараховані 

відповідно до довідки про академічну мобільність.  

Навчання 

іноземних  

здобувачів 

вищої освіти 

Освітні компоненти та кадрове забезпечення ОП дозволяють здійснювати 

підготовку іноземних студентів. 

 

ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

В університеті розроблена, впроваджена в дію та сертифікована система управління 

якістю, що базується на вимогах міжнародного стандарту серії ISO 9001:2015 та Національного 

стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. Впроваджена система сертифікована з 2015 року компанією 

«Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» і підлягає щорічному аудиту. Сферою сертифікації 

внутрішньої системи забезпечення якості є: надання вищої освіти на рівні кваліфікаційних 

вимог до підготовки молодших спеціалістів, молодших бакалаврів, магістрів, докторів 

філософії, підготовка науково-педагогічного персоналу; проведення наукових досліджень та 

здійснення науково-технічних розробок, готових до подальшого впровадження та виробництва. 

Система забезпечення якості освітньої діяльності передбачає здійснення таких процедур і 

заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких 

оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в 

будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних 

працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому 

числі самостійної роботи студентів, за освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітню програму, ступені вищої освіти та 

кваліфікації; 
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8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в 

наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти; 

9) інші процедури і заходи. 

Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням закладу вищої 

освіти оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або 

акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти 

на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що 

затверджуються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним 

стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти. 

 

 

 

 

 

2.  Перелік компонент освітньо-професійної  програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Форма 

підсумкового.  

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

І.   Цикл загальної підготовки 

ОК1. Основи наукових досліджень 4 екзамен 

ІІ.   Цикл професійної підготовки 

ОК2 .  Наукове стажування  9 Залік 

ОК3 .  Кваліфікаційна атестація   20 Екзамен 

ОК4 .  Кваліфікаційна атестація у формі екзамену 1 Екзамен 

ОК5 .  
Холодильні машини та установки 10 

Екзамен, залік, 

КП 

ОК6 .  Установки кондиціювання 
10 

Екзамен, залік, 

КП 

ОК7 .  Дослідження, випробування та експлуатація 

холодильних машин та систем кондиціювання 
4 Екзамен 

ОК8 .  Системи життєзабезпечення 3 Залік  

ОК9  Автоматизація холодильних установок та систем 

кондиціювання 

3 
Екзамен  

ОК10 .  Тригенераційні технології в енергетиці та транспорті 3 Екзамен  

 Всього 63  

Вибіркові компоненти ОП* 

І.   Цикл загальної підготовки 

ВК1.  Педагогіка вищої школи/Європейський освітній простір 3 Залік 

ВК2.  Іноземна мова/Практикум з іншомовного наукового 

спілкування* 

6 
Залік 
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ВК3.  Вибірковий курс соціально-гуманітарного спрямування 4 Залік 

 Всього  13  

ІІ.   Цикл професійної підготовки 

ВК4.  Вибірковий курс 1  5 Залік 

ВК5  Вибірковий курс 2 5 Екзамен 

 Всього 10  

Загальний обсяг обов'язкових компонентів 67  

Загальний обсяг вибіркових компонентів: 23  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 ECTS 

Вибіркові компоненти програми обираються студентом згідно Положення про 

вибіркові дисципліни у Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 
* Згідно із Законом України “Про вищу освіту” студенти мають право на “вибір навчальних дисциплін у 

межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не 

менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому 

здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших 

рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу". 

 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 
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Нормативні навчальні  дисципліни

Основи наукових досліджень

Вибіркові дисципліни

Педагогіка вищої школи

Іноземна мова

Вибірковий курс соціально-гуманітарного спрямування

Цикл загальної підготовки

Нормативні навчальні  дисципліни

Цикл прфесійної підготовки

Наукове стажування

Холодильні машини і установки

Установки кондиціювання

Дослідження, випробування та експлуатація
холодильних машин та систем кондиціювання

Системи життєзабезпечення

Автоматизація холодильних установок 
         та систем кондиціювання

Тригенераційні технології в
енергетиці та транспорті

Вибіркові дисципліни

Вибірковий курс 1

Вибірковий курс 2
 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів ви-

щої освіти 

Атестація випускників проводиться у формі  публічного захисту квалі-

фікаційної роботи – дипломного проекту (дипломної роботи) та завершується 

видачею диплома встановленого зразка про присудження йому ступеня 

магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр з Енергетичного 

машинобудування  за ОП «ХОЛОДИЛЬНІ МАШИНИ І УСТАНОВКИ ТА 

СИСТЕМИ КОНДИЦІЮВАННЯ ».  
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Вимоги до  

кваліфікаційної  

роботи 

    Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної задачі або 

проблеми у галузях суднової енергетики, ремонту суднових енергетичних 

установок, судноремонту, суднового машинобудування, що передбачає 

проведення досліджень та/або розробку пропозицій нових технічних рішень та 

їх обґрунтування. 

     Публічний захист (демонстрація) кваліфікаційної роботи передбачає: 

- представлення основних положень роботи у вигляді пояснювальної записки, 

мультимедійної презентації або комплекту креслень та плакатів; 

   Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, 

фальсифікації, фабрикації.   Кваліфікаційна робота має бути у відкритому 

доступі в репозитарії закладу вищої освіти. 

    Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим 

доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства. 

Вимоги до  

публічного  

захисту ква-

ліфікаційної  

роботи 

   Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра здійснюється 

екзаменаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники 

роботодавців та наукових установ.  

   Результати захисту кваліфікаційної роботи оголошуються в той же день 

після закінчення захисту,  

   Ухвалені комісією рішення про присвоєння кваліфікації зі спеціальності та 

видачу диплома магістра та  оцінки кваліфікаційної роботи оформлюються у 

вигляді протоколу засідання комісії;  

 



                                        4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми  
 

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ВК 1 ВК 2 ВК 3 ВК4 ВК5  

ІК 01   + +         +   

ІК 02  + + +            

ЗК 01 +  + + + +  + + + +  +   

ЗК 02 + +     +         

ЗК 03   + + + + +  + + + +    

ЗК 04 +       +    +    

ЗК 05           +     

ЗК 06                

ЗК 07             +   

ЗК 08             +   

ЗК 09  +         +     

ЗК 10            +    

ЗК 11                

ЗК 12                

ЗК 13                

ЗК 14        +        

СК 01  +              

СК 02  +    + + +  + +      

СК 03                                                                                        

СК 04 +    + +  + + +  +    

СК 05   + +   +         

СК 06       +         

СК 07       +         

СК 08       +         

СК 09  +   + +   + +      

СК 10       +         

СК 11   +  + +   +       

СК 12       +   +      

СК 13  +      +    + +   
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними 

компонентами освітньої програми 
 

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ВК 1 ВК 2 ВК 3 ВК4 ВК5  

ПР01.   + + + + +  + +      

ПР02.  + + + + + + + + +  +    

ПР03. + + + + + + + + + +      

ПР 04.                

ПР 05.   + + + +  + + +  +    

ПР 06. +               

ПР 07.  +          +    

ПР 08. + +     + +  +  +    

ПР 09. +    + + +  +       

ПР 10.                

ПР 11.   + + + + + + + +      

ПР 12.                

ПР 13.           +  +   

ПР 14. + +              

ПР 15.                

ПР 16.           +  +   

ПР 17.  +         + + +   

ПР 18.           +  +   

ПР 19. +    + +  +  + + + *   
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