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ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-професійна програма «Техніка та електрофізика високих напруг» 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» розроблена на базі тимчасового 

Стандарту вищої освіти України (2017 р.) відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII; Постанов Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. №1341, «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 року № 266 у редакції від 11.02.2017 р.; 

«Класифікатора професій» ДК 003:2010 (на заміну ДК 003:2005, Наказ 

Держспоживстандарту України № 327 від 28.07.2010 р.); Методичних рекомендацій 

«Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації» (2014 р.); Методичних 

рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти Науково-методичної Ради 

Міністерства освіти і науки України протокол  №3 від 29.03.2016 р.; Положення «Про 

формування, затвердження та оновлення освітніх програм у Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова» (Миколаїв, 2020 р.). 

Розроблено робочою групою у складі: 

1.  Черно Олександр Олександрович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач 

кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова, гарант освітньої програми, 

керівник робочої групи (наказ про призначення гаранта № 235 від 

12.10.2020 р.); 

2.  Павлов Геннадій Вікторович – доктор технічних наук, професор, директор 

Навчально-наукового Інституту автоматики і електротехніки Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова, професор кафедри 

комп’ютеризованих систем управління, член робочої групи; 

3.  Турти Марина Валентинівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри Комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова, член робочої групи. 

Освітньо-професійна програма (ОПП) «Техніка та електрофізика високих напруг» 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична 

інженерія» визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус 

програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня вищої освіти «магістр»; 
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перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей випускника; нормативний і 

варіативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах 

результатів навчання форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності 

системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 

 

Освітня програма запроваджена з 2020 р. 

Термін перегляду освітньої програми 1 раз на 1 рік.  

 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів: 

1. Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України 
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1. Профіль освітньої програми «Техніка та електрофізика високих напруг» зі спеціальності 

№ 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 

галузі знань № 14 «Електрична інженерія» 

 
 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного 

підрозділу 

Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова, м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9, 54025. 

Навчально-науковий інститут автоматики та електротехніки 

Кафедра Імпульсних процесів і технологій 

Ступінь вищої освіти  Магістр 

Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Техніка та електрофізика високих напруг 

Engineering and Electrophysics of High Voltages 

Форми навчання Денна 

Освітня кваліфікація Магістр з електротехніки 

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – магістр 

Спеціальність – Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Освітня програма – Техніка та електрофізика високих напруг 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 

Нормативний обсяг ОП: 90 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації Акредитаційна комісія МОН України.  

Україна. 

Сертифікат – НД № 1588194 

Термін дії – 01.07.2025 

Цикл/рівень 
 

НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,  

ЕQF-LLL –7 рівень. 

Передумови Наявність ступеня бакалавра. 

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до 

Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова», затвердженими Вченою радою НУК. 

Мова(и) викладання Українська мова. Окремі дисципліни викладаються англійською 

мовою. 

Термін дії освітньої 

програми 

01.07.2025 р. 

 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

 

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

2 – Мета освітньої програми 

Метою є підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного магістра зі спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньо-професійною 

програмою «Техніка та електрофізика високих напруг», який успішно виконав освітню 

програму та здатний розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в 

галузі електротехніки та електрофізики високих напруг при здійсненні професійної діяльності 

або в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов. 

http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/osvitni-programy.php
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3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область (галузь 

знань, 

спеціальність, 

спеціалізація 

(за наявності) 

Галузь знань 14 – Електрична інженерія 

Спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка  

Освітня програма (спеціалізація) – Техніка та електрофізика високих 

напруг 

Зміст теоретичних знань: фундаментальні знання теорії електротехніки, 

електрофізики, моделювання та оптимізації високовольтних 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем і 

комплексів, їх використання для інновацій та досліджень режимів роботи 

високовольтних електротехнологічних комплексів, електричних станцій, 

мереж та систем, електричних машин та електроприводів. 

Мета навчання: підготовка фахівців, здатних конструювати, 

проектувати, експлуатувати, забезпечувати культуру безпеки, виконувати 

монтаж, налагодження та ремонт, створювати нове високовольтне 

електрообладнання та впроваджувати новітні електротехнології, 

проводити наукові дослідження та здійснювати викладацьку діяльність. 

Об’єкти вивчення: процеси виробництва, передачі, розподілення та 

споживання електричної енергії на електричних станціях, в електричних 

мережах та системах; процеси перетворення електричної енергії в 

електротехнологічних комплексах, електромеханічних системах; аналіз 

безпеки, підвищення надійності та збільшення терміну експлуатації 

високовольтного електроенергетичного, електротехнічного та 

електромеханічного обладнання. 

Методи, засоби і технології, якими має оволодіти здобувач вищої освіти 

для застосовування на практиці: дослідження процесів в високовольтному 

обладнанні електроенергетичних та електромеханічних систем і 

комплексів; автоматизованого конструювання, проектування і 

виробництва високовольтних електротехнологічних комплексів; 

планування експериментів і обробки їх результатів; програмні засоби 

загального та прикладного призначення для розроблення та ведення 

конструкторської документації, вибору та обґрунтування оптимальних 

схемотехнічних рішень при створенні високовольтних 

електротехнологічних, електроенергетичних та електромеханічних систем 

і комплексів. 

Інструменти та обладнання: (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які 

здобувач вчиться застосовувати і використовувати): здобувач повинен 

вміти застосовувати: контрольно-вимірювальні прилади високих напруг 

для дослідження процесів в високовольтних електротехнічних 

комплексах, програмно-технічні засоби автоматизації та системи 

автоматизації проектування, програмне забезпечення і комп’ютерну та 

мікропроцесорну техніку, мережні, мобільні, хмарні технології тощо. 

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

Основний 

фокус освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі 14 «Електрична інженерія», спеціальність 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньою 

програмою «Техніка та електрофізика високих напруг». 

Ключові слова: електротехніка, електрофізика, високі напруги, 

електротехнології, магістр з електротехніки, фахівець з електротехніки 

Особливості 

програми 

Наукове стажування – 6 тижнів. 
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4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Рекомендовані професійні назви робіт згідно з чинною редакцією 

Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 

003:2010) 

2143 Професіонали в галузі електротехніки: 

2143.1 Наукові співробітники та наукові співробітники-

консультанти (електротехніка); 

2143.2  Інженери в галузі електротехніки та електромеханіки. 

2149 Професіонали в інших галузях інженерної справи: 

2149.2  Інженери (інші галузі інженерної справи). 

1237 Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з 

науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники: 

1237.2  Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та 

підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші 

керівники. 

1238 Керівники проектів та програм. 

2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів: 

2310.2  Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів; 

2320 Викладачі середніх навчальних закладів. 

2351 Професіонали в галузі методів навчання:  
2351.1  Наукові співробітники (методи навчання); 

2351.2  Викладачі (методи навчання). 

3113 Технічні фахівці-електрики. 

Подальше навчання Випускники другого (магістерського) рівня вищої освіти можуть 

продовжувати навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти на конкурсній основі у навчальних закладах 

відповідного рівня акредитації. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студенто-центроване навчання, практично-орієнтоване 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 опитування та екзамени, тестові завдання, курсові 

проекти, лабораторні звіти, презентації, рейтингова система 

оцінювання, звіт про наукове стажування, прилюдний захист 

кваліфікаційної магістерської (дипломної) роботи тощо. 

Методи оцінювання: письмовий контроль, самоконтроль, тестовий 

контроль, усний контроль. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі 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. 
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Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел пошуку. 

ЗК3. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність використовувати іноземну мову для здійснення 

науково-технічної діяльності. 

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8. Здатність виявляти та оцінювати ризики. 

ЗК9. Здатність працювати автономно та в команді. 

ЗК10. Здатність виявляти зворотні зв’язки та корегувати свої дії з їх 

врахуванням. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

ФК1. Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і 

технічні методи для вирішення науково-технічних проблем і задач 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

ФК2. Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи, 

методики, технології та процедури для вирішення інженерних 

завдань електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

ФК3. Здатність планувати, організовувати та проводити наукові 

дослідження в області електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки. 

ФК4. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з підвищення 

надійності, ефективності та безпеки при проектуванні та 

експлуатації обладнання та об’єктів електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки. 

ФК5. Здатність здійснювати аналіз техніко-економічних показників 

та експертизу проектно-конструкторських рішень в області 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

ФК6. Здатність демонструвати знання і розуміння математичних 

принципів і методів, необхідних для використання в 

електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці. 

ФК7. Здатність демонструвати обізнаність з питань інтелектуальної 

власності та контрактів в електроенергетиці, електротехніці та 

електромеханіці. 

ФК8. Здатність досліджувати та визначити проблему і 

ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з 

проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки 

та оцінками ризиків в електроенергетиці, електротехніці та 

електромеханіці. 

ФК9. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, 

економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію 

технічних рішень в електроенергетиці, електротехніці та 

електромеханіці. 

ФК10. Здатність керувати проектами і оцінювати їх результати.  

ФК11. Здатність оцінювати показники надійності та ефективності 

функціонування електроенергетичних, електротехнічних та 

електромеханічних об'єктів та систем. 

ФК12. Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення 

досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх аспектів 

проблеми, що вирішується, включаючи виробництво, експлуатацію, 
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технічне обслуговування та утилізацію обладнання 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних 

комплексів. 

ФК13. Здатність демонструвати обізнаність та вміння 

використовувати нормативно-правові актів, норми, правила й 

стандарти в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці. 

ФК14. Здатність використовувати програмне забезпечення для 

комп’ютерного моделювання, автоматизованого проектування, 

автоматизованого виробництва і автоматизованої розробки або 

конструювання елементів електроенергетичних, електротехнічних 

та електромеханічних систем. 

ФК15. Здатність публікувати результати своїх досліджень у 

наукових фахових виданнях. 

7 – Програмні результати навчання 

 ПРН 1. Знаходити варіанти підвищення енергоефективності та 

надійності електроенергетичного, електротехнічного та 

електромеханічного обладнання й відповідних комплексів і систем. 

ПРН 2. Відтворювати процеси в електроенергетичних, 

електротехнічних та електромеханічних системах при їх 

комп’ютерному моделюванні. 

ПРН 3. Опановувати нові версії або нове програмне забезпечення, 

призначене для комп’ютерного моделювання об’єктів та процесів у 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних 

системах. 

ПРН 4. Окреслювати план заходів з підвищення надійності, безпеки 

експлуатації та продовження ресурсу електроенергетичного, 

електротехнічного та електромеханічного обладнання і відповідних 

комплексів і систем. 

ПРН 5. Аналізувати процеси в електроенергетичному, 

електротехнічному та електромеханічному обладнанні і відповідних 

комплексах і системах. 

ПРН 6. Реконструювати існуючі електричні мережі, станції та 

підстанції, електротехнічні і електромеханічні комплекси та 

системи з метою підвищення їх надійності, ефективності 

експлуатації та продовження ресурсу. 

ПРН 7. Володіти методами математичного та фізичного 

моделювання об’єктів та процесів у електроенергетичних, 

електротехнічних та електромеханічних системах. 

ПРН 8. Враховувати правові та економічні аспекти наукові 

досліджень та інноваційної діяльності. 

ПРН 9. Здійснювати пошук джерел ресурсної підтримки для 

додаткового навчання, наукової та інноваційної діяльності. 

ПРН 10. Презентувати матеріали досліджень на міжнародних 

наукових конференціях та семінарах, присвячених сучасним 

проблемам в області електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки. 

ПРН 11. Обґрунтовувати вибір напряму та методики наукового 

дослідження з урахуванням сучасних проблем в області 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

ПРН 12. Планувати та виконувати наукові дослідження та 

інноваційні проекти в сфері електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки. 
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ПРН 13. Брати участь у сумісних дослідженнях і розробках з 

іноземними науковцями та фахівцями в галузі електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки. 

ПРН 14. Дотримуватися принципів та напрямів стратегії розвитку 

енергетичної безпеки України. 

ПРН 15. Поєднувати різні форми науково-дослідної роботи і 

практичної діяльності з метою подолання розриву між теорією і 

практикою, науковими досягненнями і їх практичною реалізацією. 

ПРН 16. Дотримуватися принципів та правил академічної 

доброчесності в освітній та науковій діяльності. 

ПРН 17. Демонструвати розуміння нормативно-правових актів, 

норм, правил та стандартів в області електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки. 

ПРН 18. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та 

іноземною мовами з сучасних наукових і технічних проблем 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

ПРН 19. Виявити проблеми і ідентифікувати обмеження, що 

пов’язані з проблемами охорони навколишнього середовища, 

сталого розвитку, здоров’я і безпеки людини та оцінками ризиків в 

галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

ПРН 20. Виявляти основні чинники та технічні проблеми, що 

можуть заважати впровадженню сучасних методів керування 

електроенергетичними, електротехнічними та електромеханічними 

системами. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньої програми «Техніка та 
електрофізика високих напруг» складається з професорсько-
викладацького складу кафедр Навчально-наукового інституту 
автоматики і електротехніки. До викладання окремих дисциплін 
відповідно до їх компетенції та досвіду залучений професорсько-
викладацький склад кафедр Навчально-наукового гуманітарного 
інституту. 
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, який забезпечує 
її реалізацію, відповідає вимогам, визначеним Ліцензійними 
вимогами провадження освітньої діяльності закладів освіти. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними 

робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає 

встановленим вимогам. У головному навчальному корпусі 

експлуатуються 2 локальні мережі, обидві підключені до 

провайдера Internet, ще три локальні мережі з виходом до Internet 

діють у інших корпусах університету. Користування Інтернет-

мережею безлімітне. 

Для проведення наукових досліджень та навчальних занять 

використовується матеріально-технічна база Інституту імпульсних 

процесів і технологій (ІІПТ) НАН України: студентська науково-

дослідна лабораторія «Дослідження і розробка інформаційно-

керуючих систем для розрядно-імпульсних технологій»; 

комп’ютерний клас, де наявне спеціалізоване програмне 
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забезпечення та відкритий доступ до локальних ресурсів 

університету, навчально-методичної бази кафедри та локальної 

мережі Internet; 21 науково-дослідна лабораторія наукових відділів з 

унікальним електрофізичним обладнанням, сучасною 

вимірювальною технікою, електронною мікроскопією, лазерним 

устаткуванням, технологічними комплексами; наукова бібліотека. 

Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість 

місць в гуртожитках відповідає вимогам. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт http://www.nuos.edu.ua містить інформацію про 

освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, 

структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Матеріали 

навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної 

програми викладені на освітньому порталі 

http://education.nuos.edu.ua/ 

Наукова бібліотека НУК сьогодні – це близько 769000 примірників 

друкованих видань (400000 в активному використанні); 379615 

примірників підручників; 94772 примірників наукової літератури; 

195 комплектів періодичних видань; щорічне поповнення фонду до 

2000 примірників; понад 315000 відвідувань читачів; біля 570000 

книговидач; понад 7000 читачів за єдиним читацьким квитком; 

понад 30000 читачів обслуговує бібліотека протягом року всіма 

структурними підрозділами. Віртуальний сервіс бібліотеки 

складається з: електронного каталогу, баз даних (24), web-сайту 

бібліотеки та Регіонального освітньо-інформаційного порталу 

бібліотек ВНЗ Миколаївщини, спробами впровадження ЕДД та 

віртуальної довідки. Читальний зал забезпечений бездротовим 

доступом до мережі Інтернет. Всі ресурси бібліотеки доступні через 

сайт університету: http://lib.nuos.edu.ua. 

Вільний доступ через сайт НУК до баз даних періодичних фахових 

наукових видань (в тому числі, англійською мовою) забезпечується: 

– участю бібліотеки університету у консорціумі 

ElibUkr«Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в 

університетах України», що об’єднує бібліотеки вищих навчальних 

закладів, національні бібліотеки та інші організації України. 

Учасникам консорціуму ElibUkr надається доступ до БД 

електронних журналів, електронних книг – найважливішого ядра 

світових інформаційних ресурсів, що покривають усі галузі знань 

(наука, техніка, медицина, соціальні та гуманітарні науки); 

– входженням бібліотеки університету в асоціацію «Інформатіо-

Консорціум», що пропонує тестові (тріал) доступи для 

ознайомлення з новими можливостями  відомих інформаційних 

електронних провайдерів та до нових ресурсів. 

У рамках нового консорціуму E-Verum в 2016 р. бібліотека НУК 

приєдналася до  проекту «ТОРНАДО», що надає доступ до 

бібліографічних даних наукових статей з престижних періодичних 

видань, книг та матеріалів наукових конференцій із зазначенням 

реальної цитованості цих матеріалів, зокрема існує тріал-доступ до 

таких баз даних та он-лайн утиліт: 

– Webof Science Core Collection: Science Citation Index Expanded 

(1970-2016); Social Science Citation Index (1970-2016); Artsand 

Humanities CitationIndex (1975-2016); Conference Proceedings 

CitationIndex (1990-2016); Book Citation Index (2003-2016); 
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– RussianScienceCitationIndex (2002-2016); 

– SciELOCitationIndex (1980-2016); 

– EmergingSourcesCitationIndex (2015-2016); 

– KoreanJournalIndex (1980-2016); 

– ChineseScienceCitationDatabase (1989-2016); 

– JournalCitationReports (2004-2014); 

– DerwentInnovationsIndex (дані по патентах, 1963-2016); 

Medline® (1950-2016). 

       Також здобувачі мають змогу користуватися фондами наукової 

бібліотеки Інституту імпульсних процесів і технологій НАН 

України, яка налічує 48000 примірників книжного фонду, фонд 

періодичних видань складає 32800 примірників. Через бібліотеку 

ІІПТ НАН України здобувачі мають вільний доступ до 

повнотекстових публікацій міжнародного видавництва Springer 

Nature. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 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 

Міжнародне освітнє та науково-технічне співробітництво із 

закордонними організаціями базується на довгострокових угодах 

про співробітництво в освітянській, науково-технічній та 

культурних сферах з іноземними закладами освіти, підприємствами 

та установами. Зокрема, Харбинський інженерний університет 

(КНР), Інститут Сторд/Хаунсенд (Норвегія). В межах цих угод 

проводиться академічний обмін. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних студентів проводиться на загальних умовах або 

за індивідуальним графіком 

10 – Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 

роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Структура та правила виконання кваліфікаційної роботи 

визначаються випускаючою кафедрою. 

Кваліфікаційна робота повинна містити розв’язання складного 

спеціалізованого завдання або практичної проблеми у сфері 

електротехніки, електрофізики високих напруг та 

електротехнологій, що характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов і передбачає застосування теорій та методів 

електротехніки. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, 

фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути 

оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти або його 
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підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. Оприлюднення 

кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим 

доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного 

законодавства 

11 – Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Наявність системи 

внутрішнього 

забезпечення якості 

вищої освіти 

В університеті розроблена, впроваджена в дію та сертифікована 

система управління якістю, що базується на вимогах міжнародного 

стандарту серії ISO9001:2015 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; 

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. 

 

 

 

 



15 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної / наукової програми та їх логічна 

послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОП 

Код 

за 

ОПП 

Код 

РПНД 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проєкти 

(роботи),  

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контрол

ю 
1 2 3 4 5 

Обов’язкові компоненти ОП 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОК1 Т83825 Основи наукових досліджень 4 Екзамен 

ОК2 T73818 Статистична фізика 4 Екзамен 

ОК3 Т83826 Моделювання електротехнічних комплексів 4 Екзамен 

Всього за цикл 12 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОК4 — Наукове стажування 9 Залік 

ОК5 — Кваліфікаційна атестація 21 Екзамен 

ОК6 T73817 Розрядно-імпульсні технології 5 Екзамен 

ОК7 T8383 Дисципліни спеціальної підготовки за темою 10 Екзамен, 

КП 

ОК8 Т8387 Імпульсні генератори та системи керування 6 Екзамен 

ОК9 T8384 Електричні мережі та системи 4 Екзамен 

Всього за цикл 55 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 67 

 Вибіркові компоненти  ОП* 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ВБ1 O8182 

 

Педагогіка вищої школи / 

Європейський освітній простір 

3 Залік 

ВБ2 O7174 Іноземна мова / Практикум з іншомовного 

наукового спілкування 

6 Залік 

ВБ3 — Вибірковий курс соціально-гуманітарного 

спрямування 

4 Залік 

Всього за цикл 13 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ВБ4 — Вибірковий курс 1 5 Залік 

ВБ5 — Вибірковий курс 2 5 Залік 

Всього за цикл 10 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 23 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 

 

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".  
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2.2. Структурно-логічна схема ОПП «Техніка та електрофізика високих напруг» 

 

 
 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми «Техніка та електрофізика високих напруг» 

зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» проводиться у 

формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи (захисту дипломного проекту) і 

завершується видачею документу встановленого зразка про присудження ступеня магістра з 

присвоєнням кваліфікації «Магістр з електротехніки» за освітньої програмою «Техніка та 

електрофізика високих напруг». 

Структура та правила виконання кваліфікаційної роботи визначаються випускаючою 

кафедрою. Склад кваліфікаційної роботи повинен відповідати системі компетентностей та 

системі змістовних модулів відповідно до переліку навчальних дисциплін за спеціальністю. 

До кваліфікаційної атестації (захисту дипломного проекту) допускаються студенти, 

які успішно та повною мірою виконали навчальний план. 

Захист дипломного проекту відбувається прилюдно на засіданні Атестаційної комісії, 

склад якої затверджується у встановленому порядку. 

 

 

 

ВБ2 ВБ2 

ОК4 

9 семестр 

 

10 семестр 11 семестр 

ВБ3 ВБ5 

ОК5 

ВБ1 

ОК1 ОК3 

ОК6 ОК6 

ОК7 

ОК8 ОК8 

ОК7 

ВБ4 

ОК2 ОК9 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої 

програми 

 

 
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
 

В
Б

1
 

В
Б

2
 

В
Б

3
 

ЗК1 ●   ●   ●     ● 

ЗК2 ●   ● ●      ●  

ЗК3 ●   ● ●       ● 

ЗК4 ●         ●   

ЗК5           ●  

ЗК6    ● ●        

ЗК7 ●   ●        ● 

ЗК8  ●  ● ●  ●      

ЗК9    ●      ●  ● 

ЗК10 ●   ●      ●  ● 

ФК1    ● ●  ●      

ФК2   ● ● ● ● ● ● ●    

ФК3 ● ●  ● ●  ●      

ФК4   ●   ●  ● ●    

ФК5 ●  ● ● ● ●  ● ●    

ФК6  ●     ●      

ФК7 ●   ● ●  ●   ●   

ФК8    ● ●        

ФК9    ● ●        

ФК10    ● ●  ●      

ФК11  ● ● ● ●   ● ●    

ФК12 ●   ● ●  ●      

ФК13 ●   ● ●  ●      

ФК14  ● ● ● ● ● ● ● ●    

ФК15 ●   ● ●  ●      
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними 

компонентами освітньої програми 

 

 
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
 

В
Б

1
 

В
Б

2
 

В
Б

3
 

ПРН1   ● ● ● ●  ● ●    

ПРН2   ● ● ● ●  ● ●    

ПРН3 ● ●     ●      

ПРН4   ● ● ● ●  ● ●    

ПРН5 ●  ● ● ● ● ● ● ●    

ПРН6   ●   ●  ● ●    

ПРН7  ● ●    ●      

ПРН8 ●   ● ●       ● 

ПРН9 ●   ●   ●      

ПРН10 ●    ●  ●   ●   

ПРН11 ●   ● ●  ●      

ПРН12 ●   ● ●  ●      

ПРН13 ●   ●       ●  

ПРН14    ● ●       ● 

ПРН15 ●      ●   ●   

ПРН16    ●      ●  ● 

ПРН17    ● ●  ●      

ПРН18    ● ●  ●    ●  

ПРН19  ●  ● ●        

ПРН20   ● ●  ●  ● ●    

 

 


