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ПЕРЕДМОВА 
 

 

Освітньо-професійна програма "Теплоенергетика" підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 

"Теплоенергетика" розроблена на базі стандарту вищої освіти затвердженого 

і введеного в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 

22.10.2020р. № 1292. відповідно до закону «Про вищу освіту» від 

01.07.2014р. № 1556-VII, Постанов Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 25.06.2020р. № 519, 

«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р. № 266; 

Класифікатора професій: ДК 003:2010 (на заміну ДК 03:2005) від 

28.07.2010р. № 327. 

Освітньо-професійна програма (ОПП) визначає передумови доступу до 

навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, 

необхідний для здобуття освітнього ступеня магістра, перелік загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст 

підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та 

вимоги до контролю якості вищої освіти. 

Розроблено робочою групою кафедри експлуатації суднових енергетичних 

установок та теплоенергетики Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова у складі: 

1. Гарант освітньо-професійної програми, кандидат технічних наук, 

професор кафедри ТТ та СПУ – ДИМО Борис Васильович.  

2. Член   робочої   групи,   кандидат   технічних   наук,   доцент      

кафедри ЕСЕУ та ТЕ - ШАПОВАЛОВ Юрій Олександрович. 
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3. Член робочої групи, асистент кафедри ЕСЕУ та ТЕ - 

КОРОБЄЙНІКОВА Наталія Віталіївна. 

4. Член робочої групи, роботодавець провідний  інженер-конструктор 

відділу утилізаційних котлів та теплообмінних апаратів ДП НВКГ "Зоря"-

"Машпроект" - СОЛОМОНЮК Денис Миколайович. 

5. Член робочої групи, студент - ГРИЦЕНКО Андрій Сергійович. 

 

Освітньо-професійна програма запроваджена з 01.09.2022 р. 

 

Термін перегляду освітньо-професійної програми 1 раз на рік. 
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1. Профіль освітньо-професійної програми "Теплоенергетика" 
 спеціальності 144 «Теплоенергетика»  

1.1.  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 

Форми навчання Денна, заочна, дуальна 

Освітня кваліфікація Магістр з теплоенергетики  

Кваліфікація в дипломі 

 

Освітньо-професійна програма – Теплоенергетика 

Ступінь вищої освіти – магістр 

Спеціальність – 144 Теплоенергетика 

Галузь знань – 14 Електрична інженерія 

Тип диплому та обсяг 

освітньо-професійної 

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, НРК 

України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 

7 рівень.  
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Передумови Наявність ступеня бакалавра або освітньо- 

кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». 

Без обмежень доступу до навчання. 

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до  

Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова», затвердженими Вченою радою 

НУК. 

Мова(и) викладання Українська, англійська (окремі дисципліни). 

Термін дії освітньо-

професійної програми 
01.07.2024 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньо-

професійної програми 

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

programy.php 

Опис предметної області Об’єкти вивчення та діяльності: теплоенергетичне 

обладнання об'єктів енергетики, промисловості, 

комунального господарства; системи забезпечення 

тепловою енергією та холодом; нетрадиційні 

(альтернативні) технології отримання енергії; системи 

обліку енергії, регулювання та автоматизації; засоби 

проектування теплоенергетичних установок і систем; 

енергетичний менеджмент та аудит.  

Цілі навчання: Підготовка фахівців, здатних 

самостійно проектувати та аналізувати сучасні 

теплоенергетичні системи; визначати оптимальні 

параметри теплоенергетичних пристроїв; проводити 

аналіз енергоефективності та пропонувати енергоощадні 

заходи, які сприятимуть зменшенню використання 
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палива і енергії та негативного впливу на оточуюче 

середовище.  

Теоретичний зміст предметної області: теоретичні 

основи виробництва, перетворення, застосування 

теплової енергії; теплові електростанції; 

теплоенергетичні установки; принципи 

тепломасообміну, термодинаміки та дотичних до 

теплоенергетики питань міцності, гідрогазодинаміки, 

механіки конструкційних матеріалів.  

Методи, методики та технології одержання, передачі, 

та використання енергії; експлуатації, контролю та 

моніторингу енергетичного обладнання; методи 

фізичного, комп’ютерного та математичного 

моделювання; методи обробки даних. Інструменти та 

обладнання: основне і допоміжне устаткування 

теплоенергетики, засоби автоматизування та керування 

теплоенергетичними процесами; технологічні, 

інструментальні, метрологічні, діагностичні, 

інформаційні засоби та устаткування 

Академічні права 

випускників 

Продовження освіти за третім (освітньо-науковим) 

рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в 

системі освіти дорослих 

1.2. Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 

компетентність 

 

ІК1. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

теплоенергетичній галузі або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні ЗК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
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компетентності 

(ЗК) 

професійної діяльності.  

ЗК 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності).  

ЗК 5. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

Спеціальні  

(фахові)  

компетентності  

(СК) 

СК1. Здатність застосовувати та удосконалювати математичні та 

комп’ютерні моделі, наукові і технічні методи та сучасне 

комп'ютерне програмне забезпечення для розв'язання складних 

інженерних задач в теплоенергетиці. 

СК2. Здатність аналізувати та комплексно інтегрувати сучасні 

знання з природничих, інженерних, суспільно-економічних та 

інших наук для розв’язання складних задач і проблем 

теплоенергетики.  

СК3. Здатність застосовувати релевантні математичні методи для 

розв'язання складних задач в теплоенергетиці.  

СК4. Здатність управляти робочими процесами та приймати 

ефективні рішення у сфері теплоенергетики, беручи до уваги 

соціальні, економічні, комерційні, правові, та екологічні аспекти.  

СК5. Здатність розробляти, реалізовувати, впроваджувати і 

супроводжувати проекти з урахуванням всіх аспектів проблеми, 

яка вирішується, включаючи етапи проектування, виробництва, 

експлуатації, технічного обслуговування та утилізації 

теплоенергетичного обладнання.  

СК6. Здатність приймати рішення щодо матеріалів, обладнання, 

процесів в теплоенергетиці з урахуванням їх властивостей та 

характеристик.  
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СК7. Здатність здійснювати інноваційну діяльність в 

теплоенергетиці. 

СКс8. Здатність вирішувати прикладні та наукові завдання в 

теплоенергетиці.  

1.3. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 
термінах результатів навчання 

Програмні 

результати 

навчання 

(програмні 

знання та 

уміння) 

(ПРН) 

ПРН1. Аналізувати, застосовувати та створювати складні 

інженерні технології, процеси, системи і обладнання відповідно 

до обраного напряму теплоенергетики.  

ПРН2. Аналізувати і обирати ефективні аналітичні, розрахункові 

та експериментальні методи розв’язання складних задач 

теплоенергетики.  

ПРН3. Розробляти і реалізовувати проекти у сфері 

теплоенергетики з урахуванням цілей, прогнозів, обмежень та 

ризиків і беручи до уваги технологічні, законодавчі, соціальні, 

економічні, екологічні та інші аспекти. 

ПРН4. Відшуковувати необхідну інформацію з різних джерел, 

оцінювати, обробляти та аналізувати цю інформацію.  

ПРН5. Розробляти і досліджувати фізичні, математичні і 

комп’ютерні моделі об’єктів та процесів теплоенергетики, 

перевіряти адекватність моделей, порівнювати результати 

моделювання з іншими даними та оцінювати їх точність і 

надійність.  

ПРН6. Приймати ефективні рішення, використовуючи сучасні 

методи та інструменти порівняння альтернатив, оцінювання 

ризиків та прогнозування.  

ПРН7. Знати, розуміти і застосовувати у практичній діяльності 

ключові концепції, сучасні знання та кращі практики в 

теплоенергетичній галузі, технології виробництва, передачі, 
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розподілу і використання енергії.  

ПРН8. Обґрунтовувати вибір та застосовування матеріалів, 

обладнання та інструментів, інженерних технологій і процесів з 

урахуванням їх характеристик і властивостей, вимог до кінцевого 

продукту, а також нетехнічних аспектів.  

ПРН9. Вільно спілкуватися державною мовою з професійних 

питань, обговорювати результати виробничої, наукової та 

інноваційної діяльності з фахівцями та нефахівцями.  

ПРН10. Розуміти стратегію і цілі підприємства (установи) з 

урахуванням забезпечення позитивного внеску до розвитку 

суспільства і держави, створення і впровадження інноваційних 

технологій, розвитку персоналу.  

ПРН11. Оцінювати і забезпечувати якість об’єктів і процесів 

теплоенергетики.  

ПРН12. Доносити зрозуміло і недвозначно власні висновки з 

проблем теплоенергетики, а також знання та пояснення, що їх 

обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.  

ПРН13. Знати основні положення вітчизняного і міжнародного 

законодавства і практик міжнародної діяльності у сфері 

теплоенергетики.  

ПРН14. Планувати і реалізовувати заходи з підвищення 

енергоефективності теплоенергетичних об'єктів і систем з 

урахуванням наявних обмежень, включаючи ті, що пов’язані з 

проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров'я і 

безпеки та оцінками ризиків в теплоенергетиці, оцінювати 

ефективність таких заходів.  

ПРН15. Розуміння професійних і етичних стандартів діяльності, 

застосування їх під час діяльності у сфері теплоенергетики.  
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ПРН16. Аналізувати і оцінювати проблеми теплоенергетики, 

пов’язані із розвитком нових технологій, науки, суспільства та 

економіки.  

ПРН17. Ефективно співпрацювати з колегами, беручі 

відповідальність за певний напрям і свій внесок до спільних 

результатів діяльності, а також власний розвиток і розвиток 

колективу.  

 ПРНс18. Виконувати наукові дослідження, аналізувати, 

обробляти, оцінювати та презентувати результати досліджень, 

аргументувати висновки.  

1.4. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 
здобувачів 
вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної 
задачі або проблеми теплоенергетики, що передбачає проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог. Кваліфікаційна робота не повинна 
містити плагіату, фальсифікації та фабрикації.  
До захисту кваліфікаційної роботи допускаються студенти, які 
успішно та повною мірою виконали навчальний план.  
Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті або у 
репозитарії Національного університету кораблебудування імені 
адмірала Макарова. 
 Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з 
обмеженим доступом, здійснювати у відповідності до вимог 
чинного законодавства.  

1.5. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти  

 
 
 
 

Система забезпечення Національним університетом 

кораблебудування імені адмірала Макарова якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 
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Наявність 

системи 

внутрішнього  

забезпечення 

якості  

вищої освіти 

 

внутрішнього забезпечення якості, сертифікована 

компанією «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» на 

відповідність стандартів ISO 9001:2015 та ДСТУ 

ISO 9001:2015) 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. 
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2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна 
послідовність 

2.1 Перелік компонентів освітньо-професійної програми 
Код 
за 

ОПП 

Код 
РПНД 

Компоненти освітньо-професійної 
програми (навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, кваліфікаційна 
робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма 
підсумк. 

контролю 

1 2  3 4 
1. Обов'язкові компоненти 

1.1. Цикл загальної підготовки 

ОК1 О82278 Практикум з іншомовного наукового 
спілкування 

3 Залік 

ОК2 Т82617 Методологія та організація наукових досліджень 3 Екзамен 
Всього 6 кредитів 

1.2 Цикл професійної підготовки 

ОК3 T82231 Проєктування теплоенергетичних установок 9 
Залік, 

Екзамен, 
КП 

ОК4  Виробнича практика 9 Залік 
ОК5  Кваліфікаційна робота  21 Екзамен 

ОК6 T8261 Математичне моделювання та оптимізація 
процесів тепломасообміну 3 Екзамен 

ОК7 T82229 Проєктування систем теплоенергетичних 
установок 9 Залік, залік, 

КР 

ОК8 T82274 Теорія та методологія дослідження 
теплоенергетичних установок і систем 6 Екзамен 

ОК9 T82273 
Комп’ютерні системи контролю, діагностики та 
управління теплоенергетичних установок, 
оптимізація їх параметрів 

3 Екзамен 

Всього 60 кредитів 
2. Вибіркові компоненти загальної та професійної підготовки 

ВК1  Вибірковий курс соціально-гуманітарного 
спрямування 4 Залік 

ВК2  Вибірковий курс 1 5 Залік 
ВК3  Вибірковий курс 2 5 Залік 
ВК4  Вибірковий курс 3 5 Залік 
ВК5  Вибірковий курс 4 5 Залік 

Всього 24 кредити 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ 90 кредитів ЄКТС 

 
* Вибіркові компоненти програми обираються студентом згідно з Положенням про 
вибіркові дисципліни у Національному університеті кораблебудування імені адмірала 
Макарова. Перелік вибіркових курсів, що пропонуються, оновлюється перед початком 
кожного навчального року. 
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2.2 Структурно-логічна схема підготовки магістрів за освітньо-професійною 
програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Семестр №1 

ОК1. Практикум з 
іншомовного 

наукового 
спілкування 

ОК2. Методологія та 
організація нау-

кових досліджень 
 

ОК3. Проєктування 
теплоенергетичних 
установок 

О
К

4.
 В

ир
об

ни
ча

 п
ра

кт
ик

а 

О
К

5.
 К

ва
лі

ф
ік

ац
ій

на
 р

об
от

а 

ОК3. Проєктування 
теплоенергетичних 

установок 

ОК7. Проєктування 
систем 

теплоенергетичних 
установок 

 

ОК7. Проєктування 
систем 

теплоенергетичних 
установок 

ОК8. Теорія та 
методологія дослідження 
теплоенергетичних 
установок і систем 

 
ОК6. Математичне 

моделювання та 
оптимізація процесів 

тепломасообміну 

ОК9 Комп’ютерні 
системи контролю, 
діагностики та 
управління теплоенерге-
тичних установок, опти-
мізація їх параметрів 

 

ВК2. Вибірковий 
курс №1 

ВК3. Вибірковий 
курс №2 

ВК4. Вибірковий 
курс №3 

ВК5. Вибірковий 
курс №4 

Семестр №2 Семестр №3 

ВК1. Вибірковий 
курс соціально-
гуманітарного 
спрямування 
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3. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми 

 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ВК1 ВК2 ВК3 ВК4 ВК5 
ІК  + + + + + + + +      

ЗК1 +  + + +  +        
ЗК2  + +  +  + +       
ЗК3   + +  + +  +      
ЗК4 +       +       
ЗК5 + +             
СК1      +   +      
СК2  + +    + +       
СК3      +   +      
СК4    + +          
СК5   + + +  + +       
СК6    + +          
СК7 +    +          
СКc8  +    +  +       
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4. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньо-

професійної програми 

 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ВК1 ВК2 ВК3 ВК4 ВК5 
ПРН1  +  + +          
ПРН2   +   + + +       
ПРН3   +  +  +        
ПРН4    +    +       
ПРН5  +    +   +      
ПРН6     +    +      
ПРН7   + +   +        
ПРН8   +  +  +        
ПРН9 + +             

ПРН10 + +             
ПРН11    + +          
ПРН12 +    +          
ПРН13   +    + +       
ПРН14   +    + +       
ПРН15    +    +       
ПРН16  +    +   +      
ПРН17 +   +           
ПРНс18  +    +  + +      
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5. Перелік нормативних документів, на яких базується освітньо-
професійна програма 

 
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. Закон «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.  

5. Закон «Про освіту» - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.  

6. Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 003:2010. – 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10  

7. Національна рамка кваліфікацій, 2011 – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 

10  

8. Перелік галузей знань і спеціальностей, 2015 – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-

2015-п.  

9. Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі  

знань 14 електрична інженерія спеціальності 144 теплоенергетика. Затверджено і  

введено в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2020 р. № 1292.  

 

 

Б. Корисні посилання:  
1. Manual to Accompany the International Standard Classification of Education 2011 - 

http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced  

2. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та 

прикладами стандартів – http://www.unideusto.org/tuningeu/.  

3. 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  

4. 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  

5. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-
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аналітичний огляд – http://erasmusplus.org.ua/korysna informatsiia/korysni-materialy/category/3-

materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-

protsesu.html?start=80  

6. 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 
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