
 
 



  



 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  

Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 
Тип диплому та обсяг  
програми 

Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний 
 заклад 

Хмельницький національний університет, 
факультет інженерної механіки, кафедра машин та апаратів  

Акредитаційна 
 інституція 

Акредитаційна комісія України  

Термін акредитації Наступна акредитація у 2017 р. 
Рівень програми FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень, HPK – 6 рівень 

А 

Мета освітньої програми: формування особистості фахівця здатного розв’язувати 
складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з електротехніки та електромеха-
ніки, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов 

В Характеристика програми 

1 
Назва галузі 
знань  
та спеціальності  

Електрична інженерія.  
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

2 
Фокус програми 
 

Акцент на здатності забезпечувати технічну готовність устатку-
вання та брати участь в управлінні роботою підрозділу, проводити 
роботи з ремонту та модернізації устаткування. 

3 
Орієнтація про-
грами 

Освітньо-професійна 

4 

Особливості  
програми 

Інтеграція електротехнічної, електромеханічної та загально-
інженерної підготовки при проектуванні та технічному обслугову-
ванні електропобутової техніки 
 

С Складові професійної компетентності 

 
Технологічна – здатність і готовність забезпечувати технічну готовність устаткування підроз-
ділу, проводити роботи з його ремонту та модернізації; здійснювати приймання, монтаж та 
введення в експлуатацію нового та відремонтованого обладнання. 
Проектувальна – здатність і готовність розробляти технічні завдання на виготовлення нестан-
дартного устаткування і оснащення, забезпечувати виробничий процес відповідною проектно-
конструкторською документацією, програмними засобами, планами та інноваційними проек-
тами. 
Дослідницька – здатність і готовність виявляти стан і можливості поліпшення виробничих 
процесів та відповідного технологічного середовища в умовах конкретного підрозділу, забез-
печувати систематизацію, узагальнення та аналіз інформації контрольно-вимірювальних при-
ладів та телеметричної апаратури. 
Організаційно-управлінська – здатність і готовність розробляти системи заходів для забезпе-
чення належного рівня виробництва, з урахуванням передового вітчизняного та закордонного 
досвіду, відповідно до норм безпеки життєдіяльності, ергономіки та сучасних технологій виро-
бництва; здійснювати управління персоналом, демонструвати здатність приймати організаційні 
рішення, уміння мотивувати працівників підрозділу на підвищення кваліфікації, розробляти 
програми, навчально-виробничі та кваліфікаційні завдання з підготовки та перепідготовки. 

 

Соціально-особистісна – здатність і готовність формувати гідне ставлення до надбань 
національної культури і виробництва та надання допомоги підлеглим у адаптації до культури 
інших держав. 

  

D Результати навчання 

1 РН.Т1. Уміння забезпечити правильність експлуатації, справний стан, безаварійну та надійну 
роботу устаткування підрозділу. 

2 РН.Т2. Уміння проводити своєчасне профілактичне обслуговування, якісний ремонт і 



модернізацію устаткування, відповідно до діючих нормативно-технічних документів. 

3 РН.Т3. Володіння навиками з виконання пусконалагоджувальних робіт, перевірки технічного 
стану та випробовувань різних видів електротехнічного устаткування і систем. 

4 
РН.Т4. Уміння здійснювати складні вимірювання електричних параметрів устаткування та 
обробку їх результатів із застосуванням сучасної контрольно-вимірювальної та 
обчислювальної техніки. 

5 РН.Т5. Уміння працювати з проектно-конструкторською та складною схемотехнічною 
документацією. 

6 РН.Т6. Володіння навиками роботи із універсальним та спеціальним електромонтажним, 
слюсарним та контрольно-вимірювальним обладнанням. 

7 РН.П1. Уміння складати плани-графіки технічних оглядів та ремонту обладнання, розробляти 
технічні завдання на виготовлення нестандартного устаткування і оснащення. 

8 РН.П2. Уміння розробляти і обґрунтовувати організаційно-технічні заходи для покращення 
техніко-економічних показників підрозділу та визначати потреби у необхідному устаткуванні. 

9 РН.П3. Уміння розробляти конструктивні схеми, розраховувати та конструювати вузли і деталі 
устаткування галузі, з дотриманням діючих вимог до оформлення технічної документації. 

10 
РН.П4. Уміння розробляти прогресивні технологічні процеси на прості види продукції та за-
безпечувати їх відповідність технічним завданням і чинним нормативно-технічним докумен-
там. 

11 РН.Д1. Уміння збирати, обробляти і накопичувати вихідні матеріали, дані статистичної звітно-
сті, науково-технічну інформацію за обраною проблемою. 

12 РН.Д2. Володіння математичним апаратом та навичками в галузі фізики, механіки та електро-
техніки для дослідження та моделювання фізичних явищ і процесів у електрообладнанні. 

13 РН.Д3. Володіння навиками з дослідження та випробування перетворювальних агрегатів із 
системами автоматичного керування та регулювання параметрів. 

14 РН.Д4. Володіння навиками проведення експериментальних досліджень з використанням су-
часного вимірювального обладнання та комп’ютерних методів обробки інформації. 

15 РН.ОУ1. Уміння планувати та організовувати роботу трудового колективу підрозділу. 
16 РН.ОУ2. Уміння забезпечувати якісне виконання працівниками технологічних процесів із до-

триманням правил техніки безпеки та вимог природоохоронного законодавства. 
17 РН.ОУ3. Уміння проводити системний аналіз виробничих потреб у сучасному обладнанні та 

матеріалах, прогнозувати та проектувати рішення виробничих проблем. 
18 РН.ОУ4. Уміння забезпечувати трудову дисципліну, залучати персонал до оптимізації процесу 

виробництва та режимів експлуатації устаткування із дотриманням безпечних методів роботи. 
19 РН.ОУ5. Володіння навиками морального й матеріального стимулювання персоналу задля 

навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації працівників. 
20 РН.ОУ6. Уміння контролювати надходження, внутрішнє переміщення, вибуття основних засо-

бів, які знаходяться в підпорядкуванні та контролювати правильність їх експлуатації. 
21 РН.СО1. Уміння використовувати історичний матеріал і традиції українського народу для фо-

рмування патріотизму, гордості за надбання національної культури і виробництва у працівни-
ків підрозділу. 

22 РН.СО2. Уміння передавати трудовому колективу культурний досвід своєї країни.  
23 РН.СО3. Володіння правилами граматики і культурою державної та однієї з іноземних мов. 
24 РН.СО4. Володіння морально-етичними нормами поведінки, способами зацікавлення та утри-

мання уваги, навиками спілкування у полікультурному, політичному і багатоконфесійному 
суспільстві. 

25 РН.СО5. Уміння захищати честь, гідність, права й свободи власні та своїх співробітників. 
  

 

 

 



Шифр  
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Компоненти освітньої програми (КОП) 
(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма 
Підсумко-вого 

контролю С
ем

ес
тр

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
Дисципліни загальної підготовка (ОЗП)  

ОЗП.01 Математика 13 Залік, Іспит 1,2 
ОЗП.02 Фізика  9 Іспит 3 
ОЗП.03 Хімія  4 Іспит 1 
ОЗП.04 Обчислювальна техніка та програмування 

10 
Залік, Іспит, 
Курсова робота 

1,2 

ОЗП.05 Українське державотворення  4 Залік 2 
ОЗП.06 Іноземна мова  5 Залік, Іспит 1,2 
ОЗП.07 Філософія  4 Залік 1 
ОЗП.08 Українська мова 3 Залік 4 
ОЗП.09 Економіка підприємств 3 Залік  8 
ОЗП.10 Безпека життєдіяльності  3 Залік 5 
ОЗП.11 Фізичне виховання   Залік 1-7 
Разом  58   

Професійна підготовка (ОПП) 
ПП.01 Інженерна та комп`ютерна графіка  9 Залік, Іспит 1,2 
ПП.02 Електротехнічні матеріали 4 Залік 3 
ПП.03 Теоретична механіка 6 Залік, Іспит 2,3 
ПП.04 Прикладна механіка 7 Залік, Іспит 3,4,5 
ПП.05 Теоретичні основи електротехніки 11 Залік, Іспит 3,4 
ПП.06 Теорія електропривода 9 Залік, Іспит 6,7 
ПП.07 Теорія автоматичного керування 6 Залік, Іспит 5,6 
ПП.08 Електричні машини 7 Залік, Іспит 5,6 
ПП.09 Спеціальні електричні машини 4 Іспит 7 
ПП.10 Моделювання електромеханічних систем 5 Залік 6 
ПП.11 Основи метрології та електричних вимірів 5 Іспит 4 
ПП.12 Електропобутова техніка 7 Залік, Іспит 7,8 

ПП.13 
Мікропроцесорні пристрої і системи керу-
вання 

5 Залік, Іспит 5,6 

ПП.14 Електроніка та мікросхемотехніка 4 Іспит 5 
ПП.15 Проектування вузлів електропобутової тех-

ніки 
8 Залік, Іспит 7,8 

ПП.16 
Історія інженерної діяльності та виробниче 
навчання 

4 Залік 1 

ПП.17 Технологія конструкційних матеріалів  4 Іспит 1 
Разом  105   

Практична підготовка та атестація 
ПП.18 Навчальна практика 3 Залік 2 
ПП.19 Виробнича практика 4 Залік 6 
ПП.20 Атестаційний іспит з фундаментальних та 

професійно-орієнтованих дисциплін 
2 Іспит 6 

ПП.21 Конструкторсько-технологічна практика 4 Залік 8 
ПП.22 Атестаційний іспит з фаху 4 Іспит 8 
Разом  17   

Загальний обсяг обов’язкових компонентів 180   



Вибіркові компоненти освітньої програми  
 Вибіркові дисципліни 3 семестр 4 Залік  
 Вибіркові дисципліни 4 семестр 12 Залік  
 Вибіркові дисципліни 5 семестр 12 Залік  
 Вибіркові дисципліни 6 семестр 8 Залік  
 Вибіркові дисципліни 7 семестр 16 Залік  
 Вибіркові дисципліни 8 семестр 8 Залік  

Разом  60   
Загальний обсяг освітньої програми 240  

 

  
F Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами (модулями) результатами на-

вчання (компетентностями) 
 Матриця зв’язків подається в таблиці 1 

G Форми організації та технології навчання 
 - організаційні форми: колективне та інтегративне навчання, позиційне та контекстне 

навчання, технологія співпраці. 
 

- технології навчання: пасивні (пояснювально-ілюстративні); активні (проблемні, ігрові, 
інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні саморозвиваючі). 

Н Форми та методи оцінювання результатів навчання 
 - види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль.  

- форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання, розрахунково-
графічні роботи, курсові роботи та проекти, лабораторні звіти, презентації, звіти з прак-
тик та науково-дослідних робіт, атестаційний іспит тощо. 
- оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 4-х бальною шкалою («ві-
дмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вербальною («зараховано»,  «незарахо-
вано») 

  

 РЕКОМЕНДОВАНИЙ БЛОК 
J Вимоги до вступу та продовження навчання 
 Атестат про отримання повної загальної середньої освіти, сертифікат ЗНО, диплом моло-

дшого спеціаліста (в разі вступу на скорочений термін навчання). 
 Вимоги до вступників 

Вимоги визначаються правилами прийому на освітньо-професійну програму бакалавра 
K Підтримка студентів (система тьюторства, гранти тощо) 
 Система кураторства академічних груп, міжнародні програми мовної та практичної підго-

товки, програми обміну та академічної мобільності студентів 
L Соціально-економічне та інформаційно-технологічне забезпечення освітнього процесу 
 Стипендіальне забезпечення, забезпечення гуртожитком, соціальна інфраструктура уні-

верситету, надання консультацій щодо працевлаштування, допомога у вирішенні пробле-
мних ситуацій 

 Підтримка студентів з особливими потребами, медичні та консультаційні послуги, проф-
орієнтаційні послуги 

 Інформаційний пакет спеціальності 
 Бібліотека: 

 ознайомлення з правилами користування бібліотекою, використання онлайн-ресурсів 
та баз даних; 
 інформаційне забезпечення студентів, які працюють над проектами та дипломами 
 консультування працівниками бібліотеки 

 Навчальні ресурси: 
 довгострокові і короткострокові позики книг, доступ до онлайн-ресурсів, міжбібліо-



течні позики, відеотека; 
 продовження терміну позики та бронювання книг онлайн; 
 доступ до електронних журналів; 
 доступ до електронних бібліотечних ресурсів світу; 
 доступ до електронного навчального середовища Moodle; 
 технологічне і матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 

 Академічна підтримка – консультації з вибору програми, окремих вибіркових дисциплін, 
проектування індивідуальних навчальних траєкторій 

 Персональне консультування 
М Працевлаштування та продовження освіти 
1 Працевлаштування Електромеханік, диспетчер електромеханічної служби, електродиспет-

чер, технік з автоматизації виробничих процесів, технік з експлуатації та 
ремонту устаткування, технік-електромеханік, фахівець з технічної екс-
пертизи 

2 Продовження освіти Можливість навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7 
рівня EQF-LLL  та 7 рівня HPK 

N Механізм внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
 Моніторинг та оцінювання якості викладання, навчання, системи оцінювання на-

вчальних досягнень, навчальних планів та освітніх стандартів 
 анкетування студентів щодо якості навчальних дисциплін 
 щорічні звіти з моніторингу (включаючи огляди навчальних досягнень студентів) 
 періодичне оновлення освітньої програми 
 програма підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу 
 щорічне рейтингове оцінювання професорсько-викладацького складу 
 періодичні аудиторські перевірки університету Національним агентством із забезпе-

чення якості вищої освіти 
 постійний моніторинг прогресу студентів 
 перевірка процесу проведення підсумкового контролю спеціальними комісіями  
 повторне оцінювання щонайменше 80 відсотків робіт моніторинг статистики працев-

лаштування випускників 
 Комісії, відповідальні за моніторинг та оцінювання якості навчання: 

 Комісія методичної ради факультету з питань якості освітнього процесу  
 Постійна комісія Вченої ради університету із забезпечення якості вищої освіти 
 Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 Забезпечення зворотного зв'язку студентів щодо якості викладання та їх навчального 
досвіду 
 відповідальні особи кафедр по роботі з випускниками  
 оцінювання якості викладання навчальних дисциплін студентами 
 вихідне анкетування щодо якості програми 
 неформальні зустрічі та соціальні контакти зі студентами  
 участь студентів у проектуванні змісту освітніх програм 

 Пріоритети підвищення кваліфікації викладацького складу 
 використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі 
 стажування за кордоном та співпраця із зарубіжними вищими навчальними закладами 
 система рейтингового оцінювання професорсько-викладацького складу 
 участь у міжнародних методичних і наукових семінарах, конференціях, симпозіумах 
 висвітлення наукових і методичних результатів та досягнень у фахових міжнародних 

наукометричних виданнях  
 навчання в аспірантурі та докторантурі 
 відповідність рівня кваліфікації кандидатів на посади викладачів посадовим вимогам 
 установлення мінімальних вимог до наукових здобутків кандидатів на посади викла-

дачів  



 наставництво молодих викладачів та викладачів-стажерів 
P Індикатори якості освітньої програми 
  показник відсіву (відрахування) студентів за період навчання за програмою 

 відгуки незалежних внутрішніх і зовнішніх експертів щодо якості програми 
 рівень сформованості професійних компетенцій і важливих якостей особистості 
 показник працевлаштування випускників за фахом  
 акредитація освітньої програми незалежною міжнародною агенцією 

 При створені цієї програми були використані такі джерела: 
 Закон України «Про вищу освіту» та інші нормативно-правові документи України в 

галузі вищої освіти  
 Міжнародні документи, освітні програми зарубіжних університетів 
 Стандартизовані описи предметних галузей вищої освіти у сфері політики та міжна-

родних відносин  
 Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації Академії педагогічних наук 

України / Авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За 
ред. В.Г. Кременя. – К.: ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2014. – 108 с. 

 Концепція і стратегія розвитку Хмельницького національного університету 
 

Примітка: *згідно з Переліком галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.15 №266). 
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Таблиця 1 - Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами (модулями)  
результатами навчання (компетентностями) (обов’язкові дисципліни) 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 
ОЗП.01            X              
ОЗП.02            X  X            
ОЗП.03            X  X            
ОЗП.04    X          X            
ОЗП.05                     X X    
ОЗП.06           X            X   
ОЗП.07                   X     X  
ОЗП.08                       X   
ОЗП.09               X  X   X      
ОЗП.10                X   X       
ОЗП.11                         Х 
ПП.01     X    X X                
ПП.02         X   X              
ПП.03         X   X              
ПП.04         X   X              
ПП.05            X              
ПП.06    X        X X             
ПП.07        X     X             
ПП.08 X  X X        X X             
ПП.09    X        X X             
ПП.10      X   X   X              
ПП.11    X  X        X            
ПП.12         X  X      X         
ПП.13     X   X     X             
ПП.14     X        X             
ПП.15  X     X X X  X               
ПП.16      X     X               
ПП.17         X     X            
ПП.18    X  X        X            
ПП.19  X X   X     X               
ПП.20         X   X              
ПП.21 X X X   X          X          
ПП.22 X   X    X X    X             

 


