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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 

144 «теплоенергетика» (за освітньо-професійною програмою 

"Теплоенергетика" 

1 - Загальна характеристика 
Повна назва вищого 
навчального закладу та 
структурного підрозділу 

Національний університет кораблебудування імені адмірала 
Макарова. 
Машинобудівний науково-навчальний інститут.  
Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та 
теплоенергетики 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень  
Ступінь вищої освіти Магістр 
Галузь знань 14 Електрична інженерія 
Спеціальність 144 Теплоенергетика 
Офіційна назва освітньої 
програми Теплоенергетика/Heat and power engineering 

Форми навчання Денна, заочна 
Освітня кваліфікація Магістр з теплоенергетики 
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – магістр 

Спеціальність – 144 Теплоенергетика 
Освітня програма – Теплоенергетика 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,  
термін навчання 1 рік 4 місяців. 

Наявність акредитації Акредитаційна комісія. Україна.  
Сертифікат – УД-№15008153 
Термін дії – 01.07.2024 

Цикл/рівень другий (магістерський) рівень вищої освіти,  
восьмий  кваліфікаційний рівень Національної рамки 
кваліфікацій, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень.  

Передумови Наявність першого (бакалаврського) рівня освіти 
Мова(и) викладання Українська, англійська (окремі дисципліни). 
Термін дії освітньої 
програми 01.07.2024 

Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньої 
програми 

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

2 - Мета освітньої програми 
Підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного магістра зі спеціальності 144 
"Теплоенергетика" за спеціалізацією "Теплоенергетика", який успішно виконав освітню 
програму та здатний розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі 
теплоенергетики при здійсненні професійної діяльності або в процесі навчання, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов. 
Забезпечити набуття студентами компетентностей, необхідних для продовження освіти та 
професійної діяльності. 

3 - Характеристика освітньої програми 
Предметна 
область (галузь 

Галузь знань 14  - Електрична інженерія 
Спеціальність 144 – Теплоенергетика 
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знань, 
спеціальність, 
спеціалізація  
(за наявності) 

Спеціалізація – Теплоенергетика 
Об’єкти вивчення та діяльності: теплоенергетичне обладнання теплових та 
атомних електростанцій; теплотехнічне обладнання промислових та 
комунальних підприємств; парові, водогрійні котли; теплові двигуни; тепло- 
та масообміні апарати; теплонасосні, холодильні установки; теплоносії та 
робочі тіла; процеси вироблення, перетворення, передавання, розподілу, 
використання енергії.  
Цілі навчання: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні загальні, 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері теплоенергетики або у 
процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів електричної 
інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  
Теоретичний зміст предметної області: теоретичні та практичні знання 
теорії тепломасообміну, технічної термодинаміки, гідрогазодинаміки, 
термічної міцності, горіння, перетворення енергії, технічної механіки, 
комп’ютерних технологій проектування в теплоенергетиці.  
Методи, методики та технології одержання, передачі, ефективного та 
екологічного використання енергії, експлуатації, контролю, моніторингу 
енергетичного обладнання, методи фізичного та математичного 
моделювання та обробки даних при експлуатації об’єктів діяльності.  
Засоби, пристрої, системи: основне і допоміжне устаткування, засоби 
автоматизування та керування; засоби технологічного, інструментального, 
метрологічного, діагностичного, інформаційного та організаційного 
устатковування виробничих процесів. 

Орієнтація 
освітньої 
програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 
освітньої 
програми та 
спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі 14 «Електрична інженерія», спеціальність 144 
«Теплоенергетика» за спеціалізацією «Теплоенергетика» Освіта в області 
електричної інженерії за спеціалізацією теплоенергетика. Акцент 
здійснюється на здобутті знань з вироблення, транспортування, споживання і 
збереження енергії. Навчання передбачає професійну зайнятість та 
можливість подальшої освіти і кар’єрного зростання: здобуття третього 
(освітньо-наукового) рівнем вищої освіти та набуття додаткових кваліфікацій 
в системі післядипломної освіти. За спеціалізацією «Теплоенергетика» 
передбачено: 

- поглиблені спеціальні знання з методів вироблення, транспортування і 
споживання основних видів енергії; 

- поглиблені знання основних напрямів енергозбереження і доцільного 
використання теплової і електричної енергії; 

- розуміння необхідності дотримання етичних норм та технічних 
стандартів при виконанні професійних обов’язків 
Ключові слова: магістр з теплоенергетики/Master of Heat and Power 
Engineering.  

Особливості 
програми 

Наукове стажування 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 
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Придатність до 
працевлаштуван
ня 

Робочі місця: 
- на підприємствах теплоенергетики, житлово-комунального й 
агропромислового господарств та підприємствах інших галузей 
промисловості де здійснюється споживання, транспортування та розподіл 
паливно-енергетичних ресурсів, або їх перетворення на види енергії, що 
споживаються; 
- на підприємствах та організаціях, що займаються дослідженням 
теплофізичних процесів, теплофізичних властивостей енергоносіїв, 
конструкційних та ізоляційних матеріалів та виробів із них; 
- на підприємствах та організаціях, що займаються проектуванням, 
удосконаленням, експлуатацією та продажем теплоенергетичного, 
паливоспоживаючого та теплоутилізаційного устаткування та обладнання; 
- в навчальних закладах та наукових установах що здійснюють науково-
освітню діяльність в галузі знань 14-Електрична інженерія. 
Назви професій згідно Національного класифікатора України: Класифікатор 
професій (ДК 003:2010) та Класифікатору професій (Наказ 
Держспоживстандарту України № 327 від 28.07.2010р.) 
1223.2 Виконавець робіт з ремонту та налагодження енергетичного 

устаткування; 
1439.8 Менеджер (управитель) з організації ефективного використання 

енергії (енергоменеджер); 
2143.2 Інженер-енергетик; 

Диспетчер об'єднаного диспетчерського управління 
енергосистеми; 
Професіонал з енергетичного менеджменту; 

2145.2 Інженери-механіки; 
Інженер з технічної діагностики котельного та турбінного 
устаткування; 

2149 Професіонали в інших галузях інженерної справи; 
2149.2 Інженери (інші галузі інженерної справи); 

Консультант із енергозбереження в будівлях; 
Експерт із енергозбереження та енергоефективності; 
Експерт із енергоефективності нетрадиційних і відновлювальних 
видів енергії; 

3111 Фахівець з управління енергозбереженням в будівлях; 
Фахівець із нетрадиційних видів енергії; 

3113 Енергетик; 
3115 Теплотехнік; 
3152 Інспектор газотехнічний; 

Інспектор інспекції енергонагляду; 
Інспектор котлонагляду (з котлонагляду); 

3449 Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами 
споживання електричної і теплової енергії. 
 

 

Подальше 
навчання 

Продовження освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти  
(дев’ятий рівень НРК України). 
Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

5 - Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Загальний стиль навчання – завдання-орієнтований. Лекційні курси 
поєднуються з семінарами, практичними та лабораторними заняттями. 
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Обов’язковим є педагогічне стажування. Під час останнього семестру більша 
частина часу дається на написання кваліфікаційної роботи (дипломної), яка 
також презентується та обговорюється за участі викладачів та 
одногрупників. 

Оцінювання Усне та письмове опитування, тестові завдання, курсові роботи та проект, 
лабораторні звіти, презентації, звіт зі стажування, кваліфікаційна 
магістерська (дипломна) робота тощо. 

6 - Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні загальні, спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми теплоенергетичної галузі у процесі навчання, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог 

Загальні 
компетентності 
(ЗК) 

ЗК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності. 
ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК5. Здатність розробляти та управляти проектами. 
ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
ЗК7. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 
різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів економічної 
діяльності). 
ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 
обов’язків. 
ЗК9. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
ЗК10. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 

Фахові 
компетентності 
(ФК) 

ФК1. Здатність розроблювати, застосовувати та удосконалювати фізичні та 
математичні моделі, наукові і технічні методи та спеціалізоване програмне 
забезпечення для вирішення інженерних задач в теплоенергетичній галузі. 
ФК2. Здатність застосовувати знання і розуміння фізико-математичних та 
інженерних наук для розв’язування професійних задач. 
ФК3. Здатність застосовувати системний підхід, методи багатовимірної 
оптимізації та прийняття рішень, сучасні технології та інженерні методи при 
проектуванні об’єктів теплоенергетики та обладнання. 
ФК4. Здатність забезпечувати ефективність теплоенергетичних об'єктів і 
систем з урахуванням обмежень, включаючи ті, що пов’язані з проблемами 
охорони природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки людей та оцінками 
ризиків. 
ФК5. Здатність враховувати міждисциплінарні інженерні, комерційні та 
економічні контексти при прийнятті рішень в теплоенергетичній галузі. 
ФК6. Здатність використовувати наукову і технічну літературу, бази даних та 
інші джерела інформації у професійній діяльності в теплоенергетиці. 
ФК7. Здатність управляти проектами у теплоенергетиці з урахуванням цілей, 
обмежень та всіх аспектів вирішуваної проблеми, включаючи вимоги 
законодавства,  виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування та 
утилізацію теплоенергетичного обладнання, захист навколишнього 
середовища. 
ФК8. Здатність дотримуватись професійних і етичних стандартів високого 
рівня у діяльності в теплоенергетичній галузі. 
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ФК9. Здатність забезпечувати якість в теплоенергетиці. 
ФК10. Здатність враховувати характеристики і властивості матеріалів, 
обладнання, процесів при розробці проектів та професійній діяльності в 
теплоенергетиці. 
ФК11. Здатність забезпечувати захист інтелектуальної власності в 
теплоенергетиці. 
ФК12. Здатність укладати і виконувати науково-технічні та виробничі 
контракти в теплоенергетиці. 

7 - Програмні результати навчання 
+ ПРН 1. Розв’язувати складні інженерні завдання і проблеми 

теплоенергетики, що потребує оновлення та інтеграції знань, у тому числі в 
умовах неповної інформації та суперечливих вимог. 
ПРН 2. Провадити дослідницьку та/або інноваційну діяльність в сфері 
теплоенергетики. 
ПРН 3. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання з 
теплоенергетики у професійній діяльності, у тому числі знання і розуміння 
новітніх досягнень, які забезпечують здатність до інноваційної та 
дослідницької діяльності. 
ПРН 4. Критично осмислювати проблеми теплоенергетики, у тому числі на 
межі з іншими галузями, зокрема з інженерними науками, фізикою, хімією, 
екологією, економікою. 
ПРН 5. Зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки з проблем 
теплоенергетики, а також знання та пояснення, що їх обґрунтовують, до 
фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 
ПРН 6. Вільно користуватися державною та іноземною мовами усно і 
письмово для презентації та обговорення результатів досліджень та 
інновацій, виробничих процесів та інших питань професійної діяльності в 
галузі електричної інженерії і, зокрема, теплоенергетики. 
ПРН 7. Приймати обґрунтовані рішення з інженерних питань 
теплоенергетики у складних і непередбачуваних умовах, у тому числі із 
застосуванням сучасних методів та засобів оптимізації, прогнозування та 
прийняття рішень. 
ПРН 8. Аналізувати, оцінювати та мати навички прийняття рішень з питань 
розвитку професійного знання і практик команди у сфері теплоенергетики. 
ПРН 9. Мати навички автономного і самостійного навчання у сфері 
теплоенергетики, електричної інженерії і дотичних галузей знань, 
аналізувати власні освітні потреби та об’єктивно оцінювати результати 
навчання. 
ПРН 10. Аналізувати, застосовувати та створювати складні інженерні 
технології, процеси, системи і обладнання теплоенергетики. 
ПРН 11. Обирати, аналізувати і розробляти придатні типові аналітичні, 
розрахункові та експериментальні методи; розуміти основні аспекти 
впровадження та супроводження проектів, інноваційної діяльності та захисту 
інтелектуальної власності. 
ПРН 12. Ставити та вирішувати складні інженерні та наукові задачі 
теплоенергетики з урахуванням вимог до результатів, технічних стандартів, а 
також нетехнічних (суспільство, здоров'я і безпека, інтелектуальна власність, 
навколишнє середовище, економіка і виробництво) аспектів. 
ПРН 13. Відшуковувати, оцінювати та аналізувати необхідну інформацію в 
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науковій і технічній літературі, базах даних та інших джерелах інформації. 
ПРН 14. Використовувати методи натурного, фізичного і комп’ютерного 
моделювання з метою детального вивчення і дослідження теплових, 
гідравлічних, електричних та інших процесів, які стосуються 
теплоенергетики. 
ПРН 15. Планувати та виконувати експериментальні і теоретичні 
дослідження, обирати для цього придатні методи та інструменти, 
здійснювати статистичну обробку даних, оцінювати адекватність результатів 
досліджень, аргументувати висновки. 
ПРН 16. Обґрунтовувати вибір матеріалів, обладнання та інструментів, 
інженерних технологій і процесів, а також обмежень щодо них в 
теплоенергетиці на основі сучасних знань в теплоенергетиці та суміжних 
галузях, наукової, технічної та довідкової літератури, відповідних баз знань 
та іншої доступної інформації. 
ПРН 17. Мати навички керування, розроблення, впровадження та 
супроводження проектів в теплоенергетиці. 
ПРН 18. Розуміти особливості роботи в національному та міжнародному 
контекстах, як особистості і як члена команди. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 
забезпечення 

Відповідність науково-педагогічної спеціальності науково-педагогічного 
працівника визначається його спеціальністю за дипломом про вищу освіту, 
науковою спеціальністю, науковим ступенем, вченим званням або 
проходженням науково-педагогічного стажування чи підвищенням 
кваліфікації з відповідної дисципліни тривалістю не менше 180 годин. 
Нормативні вимоги щодо кадрового забезпечення підготовки фахівців у 
сфері вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
виконуються повністю. Показники, що визначають рівень наукової та 
професійної активності науково-педагогічних працівників, які забезпечують 
проведення лекцій, практичних занять, здійснення наукового керівництва 
курсовими та кваліфікаційними (дипломними) роботами, повністю 
задовольняють Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 
закладів освіти. 
Практико-орієнтовний характер освітньої програми передбачає участь 
фахівців-практиків, які відповідають напряму програми, що підсилює 
синергетичний зв'язок теоретичної та практичної підготовки. 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Матеріально-технічна база і соціальна інфраструктура відповідають 
санітарно-гігієнічним нормам, Ліцензійним умовам та Державним 
акредитаційним вимогам й потребам якісної підготовки фахівців за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти та забезпечують можливість 
ефективного проведення та організації освітнього процесу і науково-
дослідної роботи на сучасному рівні впродовж всього терміну навчання 
відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-технічного 
забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня вищої освіти. 
Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими 
місцями, мультимедійним обладнанням відповідає встановленим вимогам. У 
навчальних корпусах експлуатуються локальні мережі, підключені до 
провайдера Internet. Користування Інтернет-мережею безлімітне. 
Для проведення досліджень наявні спеціалізовані лабораторії, зокрема 
водопідготовки, голографії, термодинаміки, теплотехнічних вимірювань, 
теплофізичних досліджень, де студенти мають можливість використовувати 



11 

 

сучасні комп’ютерні платформи та програмні продукти. В лабораторіях 
дослідження теплотехничних процесів використовується наступне 
обладнання. Котел КВВА 1,5/5. Стенд для дослідження електро-хімічних 
методів очищення стічних вод. Стенд для дослідження електро-хімічних 
методів очишення повітря. Стенд експериментального дослідження роботи 
нагнітачів. Модель ядерної паровіробної установки. Стенд для дослідження 
теплової ефективності металопластикових вікон. Інсінераторна установка OG 
– 400. А також стенди систем автоматичного управління частоти обертання 
двигунів внутрішнього згоряння, систем автоматичного управління тиску, 
систем автоматичного управління температурою, стенд для дослідження 
процесів в теплообмінних апаратах. В лабораторіях дослідження 
водопідготовки використовується наступне обладнання: установка 
кореляційної цифрової интерфераметрій, стенд з іонічним фільтром, стенд з 
електрокоагуляційною установкою та ультрафільтрацією, дистилятор Д-4. 
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.  
В 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, 
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зокрема існує тріал-доступ до таких баз даних та он-лайн утиліт:  
– Web of Science Core Collection: Science Citation Index Expanded (1970- 
2016);  
– Social Science Citation Index (1970-2016);  
– Arts and Humanities Citation Index (1975-2016);  
– Conference Proceedings Citation Index (1990-2016);  
– Book Citation Index (2003-2016);  
– Russian Science Citation Index (2002-2016);  
– SciELO Citation Index (1980-2016);  
– Emerging Sources Citation Index (2015-2016);  
– Korean Journal Index (1980-2016);  
– Chinese Science Citation Database (1989-2016);  
– Journal Citation Reports (2004-2014);  
– Derwent Innovations Index (дані по патентах, 1963-2016); Medline® (1950-
2016). 
Перелік і кількість наявних підручників та навчальних посібників і фахових 
періодичних видань, необхідних для навчання студентів за освітньо-
професійною програмою «Теплоенергетика» повністю задовольняють 
потреби усіх дисциплін навчального плану. 

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 ВНЗ. 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 

На основі двосторонніх договорів між Національним університетом 
кораблебудування імені адмірала Макарова і закладами вищої освіти країн-
партнерів. 

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 кваліфікаційного 
проекту та кваліфікаційного екзамену.. 

Вимоги до 
кваліфікаційної 
роботи 

Кваліфікаційний проект має передбачати розв’язання складної задачі або 
проблеми теплоенергетиці, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 
Кваліфікаційний проект не повинн містити академічного плагіату, 
фабрикації, фальсифікації. 
Кваліфікаційний проект має бути розміщена на офіційному сайті закладу 
вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. 

Вимоги до 
атестаційного 
екзамену  (за 
наявності) 

Атестаційний екзамен має передбачати оцінювання обов’язкових результатів 
навчання, визначених на базі тимчасового Стандарту вищої освіти України 
(2017 р.). 
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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 
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 
науковопедагогічних 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. 

 
 

2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна 
послідовність 

2.1 Перелік компонентів освітньо-професійної програми 
Код за 
ОПП 

Код РПНД Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, 
кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

ECTS 

Форма 
підсумк. 

контролю 

1 2  3 4 
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1.1. Нормативні навчальні дисципліни 
ОК1 О8254 Основи наукових досліджень 4 Екзамен 

Всього 4 кредити 
1.2 Дисципліни вільного вибору студента 

ВБ1 О8182 Педагогіка вищої школи/Європейський 3 Залік 
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освітній простір* 
ВБ2  Іноземна мова/Практикум з іншомовного 

наукового спілкування* 6 Залік, Залік 

ВБ3  Вибірковий курс соціально-
гуманітарного спрямування* 4 Залік 

Всього 13 кредитів 
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

2.1 Нормативні навчальні дисципліни 
ОК2  Наукове стажування 9 Залік 
ОК3  Кваліфікаційна атестація 20 Екзамен 
ОК4  Кваліфікаційна атестація у формі 

екзамену 1 Екзамен 

ОК5 Т8261 Математичне моделювання та 
оптимізація процесів тепло масообміну 4 Екзамен 

ОК6 
Т82231 Проектування теплоенергетичних 

установок 9 
Залік, 

Екзамен, 
КП 

ОК7 
Т82229 Проектування систем теплоенергетичних 

установок 10 
Залік, 

Екзамен, 
КР 

ОК8 
Т82274 Теорія та методологія дослідження 

теплоенергетичних установок і систем 7 
Залік, 

Екзамен, 
КР 

ОК9 
Т82273 

Комп’ютерні системи контролю, 
діагностики та управління 
теплоенергетичних установок, 
оптимізація їх параметрів 

3 Екзамен 

Всього 63 кредита 
2.2 Дисципліни вільного вибору студента 

ВБ4  Вибірковий курс 1* 5 Залік 
ВБ5  Вибірковий курс 2* 5 Залік 

Всього 10 кредитів 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 ECTS 

*Вибіркові компоненти ОП 
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2.2 Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів за освітньо-
професійною програмою «Теплоенергетика» зі спеціальності 144 

«Теплоенергетика» 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційного проекта.  
Кваліфікаційний проект має передбачати розв’язання складного спеціалізованого 

завдання або практичної проблеми теплоенергетики, що характеризується комплексністю 
та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів електричної інженерії.  

Кваліфікаційний проект не повинен містити плагіату, фальсифікації та фабрикації.  
Кваліфікаційний проект має бути розміщений на офіційному сайті закладу вищого 

навчального закладу або його підрозділу, або у депозитарії закладу вищої освіти.  
Оприлюднення кваліфікаційного проекту, що містять інформацію з обмеженим 

доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства.  
Інші вимоги мають бути визначені та легітимізовані у відповідних документах 

закладу вищої освіти. 
Атестаційний екзамен має передбачати оцінювання обов’язкових результатів 

навчання, визначених на базі тимчасового Стандарту вищої освіти України (2017 р.) 
 
4. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти 
 
У закладі вищої освіти повинна функціонувати система забезпечення закладом 

вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 
забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:  

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти 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, 
у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 
освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти 
та кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладу 
вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення  функціонування ефективної системи 
запобігання та виявлення академічного плагіату; 

9) інших процедур і заходів. 
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. 
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5. Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК 
Таблиця 1. 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація Автономія 
та відпо-

відальність 
Інтегральна компетентність 
ІК  Здатність розв’язувати складні загальні, спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми теплоенергетичної галузі у процесі навчання, що передбачає застосування 
певних теорій та методів електричної інженерії і характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов. 

+ + + + 

Загальні компетентності 
ЗК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. + + + + 
ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу + + + + 
ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми + + + + 
ЗК4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні + + + + 
ЗК5. Здатність розробляти та управляти проектами + + +  
ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт + +   
ЗК7. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 
(з експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності). 

+  + + 

ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків + + + + 
ЗК9. Прагнення до збереження навколишнього середовища + + + + 
ЗК10. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо + + + + 
Спеціальні (фахові) компетентності 
ФК1. Здатність розроблювати, застосовувати та удосконалювати фізичні та 
математичні моделі, наукові і технічні методи та спеціалізоване програмне 
забезпечення для вирішення інженерних задач в теплоенергетичній галузі  

+ + + + 

ФК2. Здатність застосовувати знання і розуміння фізико-математичних та інженерних 
наук для розв’язування професійних задач. 

+ + + + 

ФК3. Здатність застосовувати системний підхід, методи багатовимірної оптимізації та + + + + 
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Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація Автономія 
та відпо-

відальність 
прийняття рішень, сучасні технології та інженерні методи при проектуванні об’єктів 
теплоенергетики та обладнання 
ФК4. Здатність забезпечувати ефективність теплоенергетичних об'єктів і систем з 
урахуванням обмежень, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи, 
сталого розвитку, здоров'я і безпеки людей та оцінками ризиків 

+ + + + 

ФК5. Здатність враховувати міждисциплінарні інженерні, комерційні та економічні 
контексти при прийнятті рішень в теплоенергетичній галузі.  

+ + + + 

ФК6. Здатність використовувати наукову і технічну літературу, бази даних та інші 
джерела інформації у професійній діяльності в теплоенергетиці 

+ + + + 

ФК7. Здатність управляти проектами у теплоенергетиці з урахуванням цілей, 
обмежень та всіх аспектів вирішуваної проблеми, включаючи вимоги законодавства,  
виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію 
теплоенергетичного обладнання, захист навколишнього середовища 

 + + + 

ФК8.. Здатність дотримуватись професійних і етичних стандартів високого рівня у 
діяльності в теплоенергетичній галузі.  

 + + + 

ФК9. Здатність забезпечувати якість в теплоенергетиці + + + + 
ФК10. Здатність враховувати характеристики і властивості матеріалів, обладнання, 
процесів при розробці проектів та професійній діяльності в теплоенергетиці 

+ + + + 

ФК11. Здатність забезпечувати захист інтелектуальної власності в теплоенергетиці + + + + 
ФК12. Здатність укладати і виконувати науково-технічні та виробничі контракти в 
теплоенергетиці.  

+  + + 
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6. Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та загальних компетентностей  
Таблиця 2. 

Програмні 
результати 
навчання 

Компетентності 

ІК
 

Загальні компетентності Фахові компетентності 

ЗК
1 

ЗК
2 

ЗК
3 

ЗК
4 

ЗК
5 

ЗК
6 

ЗК
7 

ЗК
8 

ЗК
9 

ЗК
10

 

Ф
К

1 

Ф
К

2 

Ф
К

3 

Ф
К

4 

Ф
К

5 

Ф
К

6 

Ф
К

7 

Ф
К

8 

Ф
К

9 

Ф
К

10
 

Ф
К

11
 

Ф
К

12
 

ПРН1 + +          +  + + + +   + +  + 
ПРН2 +  + +  + +   +  + + +  +     +  + 
ПРН3 + +   +  + + +  + + + +  + + + + + + + + 
ПРН4 +  + +  + +   +  +  +  +     +  + 
ПРН5 + +   +  + + +  + +  +  + + +  + + + + 
ПРН6 +  + +  + +   +  + + +  +     + + + 
ПРН7 + +  + +  + + +   + + +  + + + + +  + + 
ПРН8 + +  +  + +   +  + + +  +  + +  +  + 
ПРН9 +  +  +  + + +  + + + +  + + + + + + + + 

ПРН10 + + + + +  +     + + + + + +   + + +  
ПРН11 + + + + + + + + + + + +  + + + + +   + + + 
ПРН12 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПРН13 +  +   +  +  + +  + +  + + + + + +   
ПРН14 + + + +  +  + + + +   +  +  + + + + +  
ПРН15 + + + + +   + +   + + + + +  + + +  +  
ПРН16 + + + + +       + + + +    +     
ПРН17 + +  +   +     + + + + + + + + + + + + 
ПРН18 + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + 
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7. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ВБ1 ВБ2 ВБ3 ВБ4 ВБ5 
ІК +  + +  + + +       

ЗК1 + + +      +      
ЗК2     +          
ЗК3   +    +        
ЗК4 +       +       
ЗК5  +             
ЗК6         +      
ЗК7           +    
ЗК8               
ЗК9      + +        
ЗК10          +      
ФК1     +   +       
ФК2     +          
ФК3     +   +       
ФК4   +   +         
ФК5        +       
ФК6 +     + +        
ФК7  +             
ФК8  +        +      
ФК9  +             
ФК10   + +  + +        
ФК11          +      
ФК12           +    
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8. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої 

програми 

 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ВБ1 ВБ2 ВБ3 ВБ4 ВБ5 
ПРН1     +   +       
ПРН2        +       
ПРН3   +            
ПРН4               
ПРН5  + +            
ПРН6 + +         +    
ПРН7   +  + + +        
ПРН8            +    
ПРН9 +    +  + + +  +    

ПРН10      +         
ПРН11               
ПРН12      + +        
ПРН13 +     + +        
ПРН14     +   +       
ПРН15 +       +       
ПРН16   + +  + +        
ПРН17  +             
ПРН18          +  +    
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9. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої 
освіти 

 
А. Офіційні документи:  
1. ESG – https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/04_2016_ESG_2015.pdf  
2. ISCED (МСКО) 2011 – http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ 

international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf  
3. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 – http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ 

international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-
detailed-field-descriptions-2015-en.pdf  

4. Manual to Accompany the International Standard Classification of Education 2011 - 
http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced  

5. Закон «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.  
6. Закон «Про освіту» - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.  
7. Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 003:2010. – 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10  
8. Національна рамка кваліфікацій, 2011 – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-

2011-п.  
9. Перелік галузей знань і спеціальностей, 2015 – http://zakon4.rada.gov.ua/ 

laws/show/266-2015-п.  
 
Б. Корисні посилання:  
1. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та 

прикладами стандартів – http://www.unideusto.org/tuningeu/.  
2. Національний глосарій 2014 – http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-

materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-
instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80  

3. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти – 
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-
komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80  

4. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-
аналітичний огляд – http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-
materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-
protsesu.html?start=80.  

5. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації – 
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-
komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80.  

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження 
національної рамки кваліфікацій»;  

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про затвердження 
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти»;  

8. Постанова КМУ від від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти 
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