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ПЕРЕДМОВА 

 
Освітньо програма підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 135 "Суднобудування" спеціалізації суднові енергетичні установки та устат-
кування розроблена відповідно до Стандарту вищої освіти України для другого (магістер-
ського) рівня вищої освіти галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 135 «Судно-
будування», затверджено та введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України 
10.07.2019 р.,  № 963.  

 
 

Розроблено робочою групою у складі: 
 

1. Гарант освітньої програми, Коробко Володимир Владиславович – доктор техніч-
них наук, доцент, кафедри експлуатації суднових енергетичних установок та теплоене-
ргетики Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, наказ 
№     від _________ ; 

 
2. Горбов Віктор Михайлович – кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри 

суднових і стаціонарних енергетичних установок Національного університету корабле-
будування імені адмірала Макарова; 

 
3. Чередниченко Олександр Костянтинович   – доктор технічних наук, професор, ка-

федри експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики Національ-
ного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 

 
4. Член робочої групи, роботодавець, провідний  інженер-коструктор відділу ДП 
НВКГ "Зоря"-"Машпроект"                                        

_____________    Соломонюк Д.М. 
 

5. Член робочої групи, студент          _____________   Кузнецов Г.В 

 

Освітня програма (запроваджена з 2022)  

Термін перегляду освітньої програми 1 раз на 3 роки. 
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ЗМІСТ 

 
1. Профіль освітньої програми 

2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність 

3.Форма випускної атестації здобувачів вищої освіти 

4.Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПР) відповідними компоне-

нтами освітньої програми 

6. Перелік нормативних документів, на яких базується ОП 
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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності № 135 "СУДНОВІ ЕНЕРГЕ-
ТИЧНІ УСТАНОВКИ ТА УСТАТКУВАННЯ"  

1. Загальна інформація 
Повна назва ви-
щого навчального 
закладу та структу-
рного підрозділу 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. 
Миколаїв, проспект Героїв України, 9, 54025. 
Кафедра Експлуатації суднових енергетичних установок та  
теплоенергетики 

Ступень вищої 
освіти магістр 

Галузь знань 13 Механічна інженерія 
Спеціальність 135 Суднобудування 
Офіційна назва 
освітньої програми 

СУДНОВІ  ЕНЕРГЕТИЧНІ  УСТАНОВКИ  ТА УСТАТКУВАННЯ 
SHIP POWER PLANTS AND EQUIPMENT 

Форми навчання Денна/заочна 

Освітня  
кваліфікація  

 Магістр з суднобудування  
 

Кваліфікація в  
дипломі 

Освітня програма «Суднові енергетичні установки та  
устаткування» 
Ступінь вищої освіти – Магістр 
Спеціальність – 135 Суднобудування 
Спеціалізація – Суднові енергетичні установки та устаткування  
Галузь знань – 13 Механічна інженерія. 

Тип диплому та об-
сяг освітньої про-
грами 

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

Наявність акреди-
тації 

Акредитаційна комісія. Україна. 
Сертифікат про акредитацію УД № 15008144 
Строк дії до 1 липня 2024 року 

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

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) викла-
дання 

Українська мова.  
Окремі дисципліни викладаються англійською мовою. 
 

Термін дії освітньої 
програми 

Термін дії – 01.07.2024  

Інтернет-адреса по-
стійного розмі-
щення опису освіт-
ньої програми 

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

2 – Мета освітньої програми 

 Надати освіту в області проектування, виробництва та ремонту суднових 
енергетичних установок та устаткування, здатних самостійно ставити та 
вирішувати інженерні та науково-прикладні задачі в межах своїх компе-
тентностей.  
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3 –Характеристика освітньої програми 

Предметна 
область  
(галузь знань,  
спеціаль-
ність) 

Предметна область ОП - 13. Механічна інженерія, 135 Суднобудування. 
ОП «Суднові енергетичні установки та устаткування» складається з дисциплін 
загальної підготовки (17 кредитів ECTS) та дисциплін спеціальної підготовки 
(об’єм 83 кредити ECTS).  
Об’єм нормативних дисциплін складає 67 кредитів ECTS, а вибіркових 23 кре-
дити ECTS. 
Назви дисциплін наведені в таблиці «ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ» 

Орієнтація 
освітньої про-
грами 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра, має прикладну орієнтацію та 
спрямована на підготовку фахівців в області суднової енергетики, професійно-орієн-
тованих на проектування, виробництво, монтаж та ремонт суднового устаткування та 
суднових енергетичних установок. 

Основний 
фокус освіт-
ньої про-
грами  

Основний фокус освітньої програми – суднова енергетика. 
Ключові слова: суднобудування, судна енергетика, енергетичні установки, сис-
теми, проектування, монтаж, діагностика, ремонт. 

Особливості 
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. 

4 –  Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 
Професійні назви робіт згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Кла-
сифікатор професій (ДК 003:2010) на фахову підготовку з яких спрямовані освітньо-професійні 
та освітньо-наукові програми за спеціальністю 135 «Суднобудування»: 

КОД КП Професійна назва роботи 
2143.2 Інженер-енергетик 
2145.2 Інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування 
2149.2 Інженер-конструктор  
2149.1 Молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи) 
2149.1 Науковий співробітник (галузь інженерної справи) 
2149.2 Інженер 
2149.2 Інженер з експлуатації споруд та устаткування газокомпресорної служби 
2149.2 Інженер з експлуатації устаткування газорозподільних станцій 
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 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання 
та навчання 

 Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, семінарських, 
практичних занять, лабораторних робіт. Передбачена самостійна робота на основі пі-
дручників та конспектів, консультації з викладачем, електронне навчання за окре-
мими освітніми компонентами, індивідуальні заняття, групова проектна робота. Під 
час останнього року навчання 75% часу відводиться на практику та виконання квалі-
фікаційної роботи. 
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Оцінювання 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою та шкалою 
ECTS (A, B, C, D, E, FX, F).  
Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконт-
роль. 
Форми контролю: усні та письмові екзамени, заліки, презентації, захист курсових 
робіт, курсові роботи, лабораторні звіти, презентації, звіт з переддипломної прак-
тики, захист кваліфікаційного проекту (роботи). 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна ком-
петентність 
(ІК), та  
 
інтегральна ком-
петентність до 
ОП 

ІК01. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері суднобуду-
вання або 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 конструкторсь-
ких, проектних робіт, організацію виробництва обладнання з використанням 
сучасних технологій та виконання монтажних, пуско-налагоджувальних ро-
біт, організацію експлуатації обладнання, проведення досліджень та здійс-
нення інновацій. 

Загальні 
компетентності 
(ЗК) 

ЗК01. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК03. Здатність працювати в команді. 
ЗК04. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні 
компетентності  
(СК)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
додаткові до 
освітньої про-
грами 
 

СК05. Здатність до проектування, конструювання, виробництва, монтажу, 
експлуатації, технічного обслуговування та утилізації об’єктів, явищ і про-
цесів у сфері суднобудування відповідно до спеціалізації з використанням 
принципів та методів механічної інженерії, математичного апарату високого 
рівня. 
СК06. Здатність самостійно формулювати цілі, ставити конкретні завдання 
наукових та прикладних проектів у фундаментальних і прикладних областях 
суднобудівної сфери (відповідно до спеціалізації) і вирішувати їх за допомо-
гою сучасних дослідницьких методів з використанням новітнього вітчизня-
ного та зарубіжного досвіду і з застосуванням сучасної апаратури, облад-
нання та інформаційних технологій. 
СК07. Здатність презентувати результати виконання наукових та прикладних 
проектів представникам різних професійних груп, у тому числі фахівцям із 
суднобудування. 
СК08. Здатність приймати інженерні рішення в сфері суднобудування на аль-
тернативній основі, за наявності суперечливих вимог і нестачі інформації, з 
урахуванням вимог законодавства, економічних, екологічних, соціальних та 
етичних аспектів. 
додатково до освітньої програми 
СК11. Здатність продемонструвати всебічні знання в галузі суднового енер-
гетичного машинобудування та перспективи її розвитку. 
СК12.  Здатність застосовувати свої знання і розуміння для визначення, фор-
мулювання і вирішення складних інженерних завдань з використанням спе-
ціальних і загальновживаних методів механічної інженерії. 
СК13. Здатність до систематичного вивчення та аналізу науково-технічної 
інформації, вітчизняного і закордонного досвіду з досягнень в галузі судно-
вого енергетичного машинобудування. 
СК14. Здатність розробляти і впроваджувати енергозберігаючі технології та 
енергоощадні заходи під час проектування та експлуатації суднового енерге-
тичного і промислового теплотехнологічного обладнання. 
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СК15.Здатність організовувати роботи по доведенню й освоєнню технологіч-
них процесів у ході монтажних та пусконалагоджувальних робіт основного та 
допоміжного обладнання, забезпечувати конкурентоздатність продукції в галузі 
суднового енергетичного машинобудування. 
СК16. Здатність розробляти методики розрахунків і проведення досліджень 
при проектуванні та експлуатації об’єктів і систем у галузі суднового енер-
гетичного машинобудування з використанням сучасних 
CAD/CAM/CAE/PLM програмних продуктів та CFD пакетів.. 
СК.17. Здатність здійснювати патентні дослідження, готувати заявки на ви-
находи й промислові зразки, організовувати роботи зі здійснення автор-
ського нагляду при виготовленні, монтажу, налагодженні, випробуваннях і 
здачі в експлуатацію об’єктів і виробів суднового енергетичного машинобу-
дування. 
СК18. Здатність розробляти фізичні й математичні моделі процесів в судно-
вому енергетичному і технологічному обладнанні з аналізом результатів і ро-
зробкою методик розрахунку обладнання (шляхом порівняння з результа-
тами експериментальних досліджень). 

7 –  Програмні результати навчання 
ПРН1. Застосовувати прогресивні методи і технології, модифікувати існуючі та розробляти нові 
методи та/або завдання, здійснювати заходи для ефективного та безпечного виконання профе-
сійних завдань. 
ПРН2. Вільно презентувати іноземною мовою усно і письмово результати досліджень та іннова-
цій в галузі механічної інженерії і, зокрема, суднобудування. 
ПРН3. Уміти зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, рішення, аргументи, висновки з 
проблем суднобудування до фахівців і нефахівців, представляти підсумки виконаної роботи у 
вигляді звітів, рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на винаходи, які оформлені згідно 
з установленими вимогами. 
ПРН4. Використовувати сучасні ефективні засоби оволодіння новими знаннями, опановувати 
передові технології самоосвіти і самовдосконалення. 
ПРН5. Знаходити оптимальні рішення при проектуванні, конструюванні, виробництві, ремонті, 
реновації, експлуатації, обслуговуванні та утилізації продукції суднобудування (відповідно до 
спеціалізації) з урахуванням вимог якості, надійності, безпеки, енергоефективності, вартості та 
строків виконання. 
ПРН6. Виявляти навички самостійної та колективної роботи, лідерські якості, організовувати 
роботу за умов обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність. 
ПРН7. Мати спеціалізовані концептуальні знання з суднобудування, набуті у процесі навчання 
та/або професійної діяльності, у тому числі знання і розуміння новітніх досягнень, необхідні для 
інноваційної та дослідницької діяльності (відповідно до спеціалізації). 
ПРН8. Уміти приймати ефективні рішення з інженерних питань суднобудування у складних і 
непередбачуваних умовах, у тому числі із застосуванням сучасних методів прогнозування та за-
собів підтримки прийняття рішень. 
ПРН9. Обирати і застосовувати необхідне устаткування, інструменти та методи для вирішення 
інженерних задач, пов’язаних з професійною діяльністю (відповідно до спеціалізації). 
ПРН10. Уміти ставити, досліджувати, аналізувати і розв’язувати складні інженерні завдання і 
проблеми суднобудування, що потребують оновлення та інтеграції знань, у тому числі в умовах 
неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

Додатково для освітньо-професійних програм: 
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ПРН11. Здатність розуміти, аналізувати і використовувати у професійній діяльності інженерні те-
хнології, процеси, системи і обладнання відповідно до спеціальності обирати і застосовувати ана-
літичні, розрахункові та експериментальні методи; інтерпретувати і впроваджувати результати 
таких досліджень. 
ПРН12. Здатність застосовувати свої знання і розуміння при розробці проектів згідно з визначе-
ними та описаними вимогами. 
ПРН13. Здатність до систематичного вивчення та аналізу науково-технічної інформації, вітчизня-
ного й закордонного досвіду, з досягнень і досліджень в галузі суднового енергетичного машино-
будування. Здатність планувати і виконувати експериментальні дослідження та обробку отрима-
них результатів, робити висновки з використанням системного аналізу, синтезу та інших методів 
і надавати рекомендації щодо впровадження результатів дослідження. 
ПРН14. Здатність використовувати сучасний інструментарій (створення, вибір і застосування ві-
дповідних технологій, ресурсів і інженерних методик, включаючи прогнозування й моделювання) 
для проведення комплексної інженерної діяльності за спеціальністю  
ПРН15. Здатність ефективно працювати в національному та міжнародному контексті, індивідуа-
льно та як член команди, і ефективно співпрацювати з інженерним та науковим співтовариством 
і суспільством загалом.. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове  
забезпе-
чення 

Кадрове забезпечення освітньої програми складається з професорсько-викладаць-
кого складу кафедри Експлуатації СЕУ та теплоенергетики  МННІ НУК. 
До викладання окремих дисциплін відповідно до їх компетенції та досвіду залуче-
ний професорсько-викладацький склад кафедр Факультету екологічної та техно-
генної безпеки та Навчально-наукового гуманітарного інституту НУК. 
Практико-орієнтовний характер освітньої програми передбачає участь фахівців 
практиків, що відповідають напряму програми, що підсилює синергетичний зв'я-
зок теоретичної та практичної підготовки. 
Гарант освітньої програми та викладацький склад, якій забезпечує її реалізацію, 
відповідає вимогам, визначеним Ліцензійними вимогами провадження освітньої 
діяльності. Закладів освіти. 

Матеріа-
льно-техні-
чне  
забезпе-
чення 

Навчальний процес здійснюється в спеціалізованих аудиторіях, які оснащені від-
повідним обладнанням, мультимедійними комплексами, комп’ютерною технікою. 
Лабораторія цивільного захисту. 
Учбова лабораторія «Суднові системи» кафедри ЕСЕУ та ТЕ 
Лабораторія охорони праці та екологічної безпеки, 
Лабораторія дефектації і ремонту суднових технічних засобів; 
Лабораторія «Обладнання ї комп’ютерної діагностики СЕУ 
Лабораторія суднових систем 
Лабораторія термоакустичних технологій енергозбереження та кондиціонування 
Лабораторія водопідготовки 
Лабораторія випробувань екотехніки 
Комп’ютерний клас машинобудівного інституту 
Учбова лабораторія «Безпеки мореплавства» 
Лабораторія комп’ютерних систем керування та діагностики СЕУ  

Інформа-
ційне та на-

Учбові дисципліни викладаються з використанням необхідного  методичного за-
безпечення.  – методичні посібники, макети суднового обладнання, учбові стенди, 
комп’ютерна техніка.  
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вчально-ме-
тодичне за-
безпечення 

9 – Академічна мобільність 
Націона-
льна креди-
тна мобіль-
ність 

Національна академічна мобільність Національна кредитна мобільність в рамках 
договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення пот-
реб розвитку освіти і науки, укладених між НУК та національними ЗВО. Допус-
каються індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та прове-
дення досліджень в університетах та наукових установах України. Кредити, отри-
мані в інших університетах України, можуть бути перезараховані відповідно до 
довідки про академічну мобільність. 

Міжнаро-
дна креди-
тна мобіль-
ність 

Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність в рамках 
договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення пот-
реб 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 підгото-
вку іноземних студентів. 

10 – Форми атестації здобувачів вищої освіти 
Форми атес-

тації здобува-

чів вищої 

освіти 

Атестація випускників проводиться у формі у формі публічного захисту кваліфі-
каційної роботи – дипломного проекту (дипломної роботи).  

Вимоги до  

кваліфікацій-

ної  

роботи 

    Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної задачі або проблеми 
у галузях суднової енергетики, ремонту суднових енергетичних установок, судноре-
монту, 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, му-
льтимедійної презентації або комплекту креслень та плакатів; 
    Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, 
фабрикації.   Кваліфікаційна робота має бути у відкритому доступі в репозиторії за-
кладу вищої освіти. 
    Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим дос-
тупом, здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства. 
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Вимоги до  

публічного  

захисту 

кваліфіка-

ційної  

роботи 

   Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра здійснюється екзаменаційною 
комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та нау-
кових установ.  
   Результати захисту кваліфікаційної роботи оголошуються в той же день після 
закінчення захисту.  
   Ухвалені комісією рішення про присвоєння кваліфікації зі спеціальності та ви-
дачу диплома магістра та  оцінки кваліфікаційної роботи оформлюються у ви-
гляді протоколу засідання комісії;  

11 – Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
Наявність 
системи 
внутріш-
нього забез-
печення 
якості ви-
щої освіти 

В університеті розроблена, впроваджена в дію та сертифікована система уп-
равління якістю, що базується на вимогах міжнародного стандарту серії ISO 
9001:2015 та Національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. Впроваджена сис-
тема сертифікована з 2015 року компанією «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» 
і підлягає щорічному аудиту. Сферою сертифікації внутрішньої системи забезпе-
чення якості є:  

надання вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки молод-
ших спеціалістів, молодших бакалаврів, магістрів, докторів філософії, підготовка 
науково-педагогічного персоналу; проведення наукових досліджень та здійснення 
науково-технічних розробок, готових до подальшого впровадження та виробниц-
тва. 

Система забезпечення якості освітньої діяльності передбачає здійснення та-
ких 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 пе-

дагогічних 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 управ-
ління 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. 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Код 
н/д РПНД 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисцип-
ліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

ECTS 

Форма під-
сумкового.  
контролю 

1 2 3 4 5 
І.   ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ   

  Нормативні навчальні дисципліни                   (Обов’язкові компоненти ОП) 
ОК1 О82278 Практикум з іншомовного спілкування  3 Залік 

  ОК2  Методологія  та організація наукових досліджень 3 екзамен 
ІІ.   ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОК3 – Виробнича практика  9 Залік 
ОК4 – Кваліфікаційна атестація   21 Екзамен 

ОК5 T82230 Проектування суднових енергетичних установок 10 Екзамен,  
залік, КП 

ОК6 Т82279 Проектування систем суднових енергетичних  
установок 4 Екзамен 

ОК7 T82250 Математичне моделювання суднових енергетичних  
установок 

3 Екзамен 

ОК8 T82240 Судномеханічний комплекс 6 Екзамен, 
КР 

ОК9 T8221 PLM системи в проектуванні та експлуатації  
суднових енергетичних установок 4 Залік 

ОК10 T82262 Технічна діагностика суднових енергетичних  
установок 3 Залік 

                 Загальний обсяг обов'язкових компонентів 66  
 Дисципліни вільного вибору студента                   (Вибіркові компоненти  ОП*) 

ВК1 – Вибірковий курс соціально-гуманітарного спрямування 4 Залік 
ВК2 – Вибірковий курс 2 5 Залік 
ВК3 – Вибірковий курс 3 5 Залік 
ВК4 – Вибірковий курс 4 5 Залік 
ВК5 – Вибірковий курс 5 5  Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонентів 24  
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 навча-

льних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим нав-
чальним 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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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми «СУДНОВІ  ЕНЕРГЕТИЧНІ  УСТАНО-
ВКИ  ТА УСТАТКУВАННЯ» спеціальності код 135" СУДНОБУДУВАННЯ" проводиться 
у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи – дипломного проекту (дипломної ро-
боти) та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому сту-
пеня Магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр з СУДНОБУДУВАННЯ.   

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 
4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми  
 

 ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 

ІК 1   * *     

ІК 2   * *     

ЗК 1 *  * * * * *  

ЗК 2      *   

ЗК 3  * * *  * *  

ЗК 4 *  *      

СК 5      * *  

СК 6  *    *   

СК 7 * *   * * *  

СК 8        * 

СК 9 *    *    

СК 10         

СК 11      * *  

СК 12      * *  

СК 13 * *    *   

СК 14      * *  

СК 15        * 

СК 16     *    

СК 17 * *       

СК 18 * *    *  * 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)  
відповідними компонентами освітньої програми 

 

 ОК 1 ОК 2 ОК 5 ОК 5 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 

ПРН 1 *    * * *  

ПРН 2         

ПРН 3  *    * *  

ПРН 4    *  *   

ПРН 5      *   

ПРН 6  *  *    * 

ПРН 7     * *  * 

ПРН 8      * *  

ПРН 9      * *  

ПНП 10 * * *  *    

ПНП 11 * * *      

ПНП 12 *  *  * *  * 

ПНП 13  * *      

ПНП 14   *  * * *  

ПНП 15  *      * 

 

6. Перелік нормативних документів, на яких базується ОП 
 

1. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 135 «Суднобудування», галузі знань 13 «Ме-
ханічна інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Наказ МОН від 
04.10.2018 р. 
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження 
національної рамки кваліфікацій». 
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про затвердження 
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти». 
4. Постанова КМУ від від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності закладів освіти». 
5. Класифікація видів економічної діяльності : ДК 009:2010. – На заміну ДК 009:2005 ; 
Чинний від 2012-01-01. – (Національний класифікатор України). 
6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти / Схвалено секто-
ром вищої освіти  Науково-методичної Ради  Міністерства освіти і науки України  протокол № 
3 від 29.03.2016  
7. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад. : В. 
М. Захарченко та ін. / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 
100 с. ISBN 978-966-2432-22-0. 
8. EUR-ACE® Framework Standards and Guidelines. http://www.enaee.eu/wp-assets-
enaee/uploads/2015/04/EUR-ACE-Framework-Standards-and-Guidelines-Mar-2015.pdf, p. 7-8.) 
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