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Профіль освітньої програми зі спеціальності 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного під-

розділу 

Хмельницький національний університет 
Факультет інженерії, транспорту та архітектури 
Кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем 

Ступінь вищої осві-

ти 

магістр  

Назва освітньої ква-

ліфікації 

Магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Електропобутова техніка» 

Тип диплому та об-

сяг освітньої про-

грами 

Тип диплому – одиничний, обсяг освітньої програми – 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання – 1 рік 4 місяці.  

Наявність акреди-

тації 

Сертифікат про акредитацію УД №23007763,  

Строк дії сертифікату до 1.07.2024 р. 

Цикл/рівень НРК – 7 рівень; FQ-EHEA – другий цикл; EQF LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня вищої освіти бакалавра 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет адреса по-

стійного розміщен-

ня освітньої про-

грами 

https://khmnu.edu.ua/141-et-m-op/  

2. Мета освітньої програми 

Формування особистості фахівця, здатного розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 

електричної інженерії, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій з 

використанням сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій і характеризується 

невизначеністю умов і вимог, що висувають для електропобутової техніки 

3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, спе-

ціальність, спеціалі-

зація) 

14 «Електрична інженерія»  

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  

Орієнтація освітньої 

програми  

Освітньо-професійна програма для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти   

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації  

 

Фахова освіта у галузі електричної інженерії за спеціальністю 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».  

Здатність здійснювати конструкторські, технологічні, проєктні та дослідні 

роботи інноваційного характеру при розробці енергоефективних 

електромеханічних систем та побутової техніки та забезпечувати 

виробничо-технологічну, організаційно-управлінську діяльність на 

підприємствах та закладах побутового обслуговування. 

Ключові слова: побутова техніка, експлуатація, технічні засоби, 

енергоефективність, електромеханічні системи.  



Особливості про-

грами 

Інтеграція фахової підготовки в галузі проектування, дослідження, виго-

товлення і експлуатації електромеханічних систем та побутової техніки 

через вивчення дисциплін прикладного та дослідницького спрямування з 

використанням сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій, участь 

студентів у науково-дослідницькій роботі, проходження практики. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування  

 

В результаті підготовки, фахівцю присвоюється освітня кваліфікація – 

магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, який 

здатен виконувати професійну роботу, зазначену в Національному 

класифікаторі України: Класифікатор професій ДК 003:2010 і може 

займати відповідні посади:  

1312 Керівники малих підприємств без апарату управління в 

промисловості 

2143.1 Наукові співробітники (електротехніка)  

2143.2 Інженери-електрики   

3113 Технічні фахівці - електрики   

та відповідні посади, зазначені в International Standard Classification of 

Occupations 2008 (ISCO-08): 215 Electrotechnology Engineers 2151 Electrical 

Engineers (Інженери електрики), 3113 Electrical Engineering Technicians 

(Техніки електротехніки). 

Подальше навчання  Можливість навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня 

EQF-LLL та 8 рівня HPK.  

Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти. Набуття додаткових компетентностей у системі 

післядипломної освіти.  

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, 

професійно-орієнтовані методики; навчальні, виховні, розвивальні освітні 

технології та технології коучингу для застосовування у процесі освітньої, 

науково-виробничої, проєктної, організаційної діяльності, самонавчання у 

поєднанні з актуальними методами та педагогічними техніками, 

електронне навчання в системі Moodle. Викладання навчального 

матеріалу проводиться у вигляді: лекції, мультимедійної лекції, 

інтерактивної лекції, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, 

самостійного навчання на основі підручників та конспектів, консультації з 

викладачами. 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, захист курсових проєктів (робіт), практики, 

лабораторних та практичних робіт, презентації, прилюдний захист 

кваліфікаційної роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність  

 

Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі і проблеми у галузі 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки,  що передбачає 

застосування теорій та методів, проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій, які характеризуються невизначеністю умов і вимог.  

Загальні 

компетентності 

(ЗК)  

 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК-2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК-3. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК-4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК-5. Здатність використовувати іноземну мову для здійснення науково-

технічної діяльності.  



ЗК-6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК-7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК-8. Здатність виявляти та оцінювати ризики.  

ЗК-9. Здатність працювати автономно та в команді.   

ЗК-10. Здатність виявляти зворотні зв’язки та корегувати свої дії з їх 

врахуванням.  

Спеціальні 

(фахові, предметні) 

компетентності 

(ФК) 

ФК-1. Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і тех-

нічні методи для вирішення науково-технічних проблем і задач електрое-

нергетики, електротехніки та електромеханіки. 

ФК-2.Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи, 

методики, технології та процедури для вирішення інженерних завдань 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

ФК-3. Здатність планувати, організовувати та проводити наукові дослі-

дження в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

ФК-4. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з підвищення надій-

ності, ефективності та безпеки при проектуванні та експлуатації облад-

нання та об’єктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

ФК-5. Здатність здійснювати аналіз техніко-економічних показників та 

експертизу проектно-конструкторських рішень в області електроенерге-

тики, електротехніки та електромеханіки. 

ФК-6. Здатність демонструвати знання і розуміння математичних прин-

ципів і методів, необхідних для використання в електроенергетиці, елект-

ротехніці та електромеханіці. 

ФК-7. Здатність демонструвати обізнаність з питань інтелектуальної вла-

сності та контрактів в електроенергетиці, електротехніці та електромеха-

ніці. 

ФК-8. Здатність досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати 

обмеження, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи, 

сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в електроенерге-

тиці, електротехніці та електромеханіці. 

ФК-9. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, еко-

номічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних 

рішень в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці. 

ФК-10. Здатність керувати проектами і оцінювати їх результати. 

ФК-11. Здатність оцінювати показники надійності та ефективності функ-

ціонування електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних 

об'єктів та систем. 

ФК-12. Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення досягнен-

ня поставленої певної мети з урахуванням всіх аспектів проблеми, що ви-

рішується, включаючи виробництво, експлуатацію, технічне обслугову-

вання та утилізацію обладнання електроенергетичних, електротехнічних 

та електромеханічних комплексів. 

ФК-13. Здатність демонструвати обізнаність та вміння використовувати 

нормативно-правові актів, норми, правила й стандарти в електроенергети-

ці, електротехніці та електромеханіці. 

ФК-14. Здатність використовувати програмне забезпечення для 

комп’ютерного моделювання, автоматизованого проектування, автомати-

зованого виробництва і автоматизованої розробки або конструювання 

елементів електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних 

систем. 

ФК-15. Здатність публікувати результати своїх досліджень у наукових 

фахових виданнях. 



7 – Програмні результати навчання 

ПРН-1. Знаходити варіанти підвищення енергоефективності та надійності електроенергетичного, 

електротехнічного та електромеханічного обладнання й відповідних комплексів і систем.  

ПРН-2. Відтворювати процеси в електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних 

системах при їх комп’ютерному моделюванні.  

ПРН-3. Опановувати нові версії або нове програмне забезпечення, призначене для 

комп’ютерного моделювання об’єктів та процесів у електроенергетичних, електротехнічних та 

електромеханічних системах.  

ПРН-4. Окреслювати план заходів з підвищення надійності, безпеки експлуатації та 

продовження ресурсу електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного 

обладнання і відповідних комплексів і систем.  

ПРН-5. Аналізувати процеси в електроенергетичному, електротехнічному та 

електромеханічному обладнанні і відповідних комплексах і системах.  

ПРН-6. Володіти методами математичного та фізичного моделювання об’єктів та процесів у 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах.  

ПРН-7. Здійснювати пошук джерел ресурсної підтримки для додаткового навчання, наукової та 

інноваційної діяльності.  

ПРН-8. Обґрунтовувати вибір напряму та методики наукового дослідження з урахуванням 

сучасних проблем в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.  

ПРН-9. Планувати та виконувати наукові дослідження та інноваційні проекти в сфері 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.  

ПРН-10. Дотримуватися принципів та напрямів стратегії розвитку енергетичної безпеки 

України.  

ПРН-11. Поєднувати різні форми науково-дослідної роботи і практичної діяльності з метою 

подолання розриву між теорією і практикою, науковими досягненнями і їх практичною 

реалізацією.  

ПРН-12. Дотримуватися принципів та правил академічної доброчесності в освітній та науковій 

діяльності.  

ПРН-13. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами з сучасних 

наукових і технічних проблем електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.  

ПРН-14. Знати принципи роботи технічних засобів автоматизації та вміти обґрунтувати їх вибір 

на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог 

до системи автоматизації та експлуатаційних умов; мати навички налагодження технічних 

засобів автоматизації та систем керування у галузі та у побутової техніки зокрема. 

ПРН-15. Здатність розробляти та впроваджувати технічні заходи для забезпечення 

енергоефективності та енергозбереження в об`єктах та системах електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення  

 

Науково-педагогічні працівники, які здійснюють освітній процес, мають 

необхідний стаж науково-педагогічної діяльності та рівень наукової і 

професійної активності, що відповідає вимогам 8 ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності у галузі вищої освіти. Додатково до 

освітнього процесу залучаються науковці, визнані професіонали галузі та 

представники роботодавців.  

Матеріально-

технічне 

забезпечення  

 

Площі навчальних приміщень для проведення освітнього процесу, а 

також забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 

спеціалізованими лабораторіями, базами практик, обладнанням та 

устаткуванням, достатні для виконання освітньої програми. Для 

створення та модернізації лабораторної бази залучаються вітчизняні та 

закордонні підприємства-виробники обладнання галузі. 

Інформаційне та 

навчально-

В установленому порядку затверджені освітні програми, навчальні плани 

та робочі програми з навчальних дисциплін, програми з усіх видів 



методичне 

забезпечення  

 

практичної підготовки, методичні матеріали для проведення атестації 

здобувачів. Розроблені комплекси навчально-методичного забезпечення 

дисципліни, студенти забезпечені навчальними матеріалами з дисциплін. 

Забезпечено доступ до вітчизняних та закордонних фахових періодичних 

видань відповідного спеціальності профілю у науковій бібліотеці 

університету. 

Офіційний веб-сайт https://khmnu.edu.ua/ містить інформацію про освітні 

програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, 

правила прийому, контакти.  

Наукова бібліотека ХНУ  http://library.khmnu.edu.ua/. Матеріали 

навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми 

викладені на центрі дистанційного навчання https://msn.khnu.km.ua/ та в 

репозитарії http://elar.khmnu.edu.ua/ . Читальні зали забезпечені вільним 

доступом до мережі інтернет.  

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність  

 

Можливість навчатися в іншому ЗВО на території України без 

відрахування з основного місця навчання, зі збереженням стипендії та 

перезарахуванням отриманих кредитів на основі ЄКТС може бути 

реалізована здобувачем вищої освіти з власної ініціативи, підтриманої 

адміністрацією університету на основі індивідуальних запрошень та 

інших механізмів відповідно до «Положення про порядок реалізації права 

на академічну мобільність» (Постанова КМУ №579 від 12.08.2015р.), та 

«Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 

учасників освітнього процесу Хмельницького національного 

університету» (2019 р.).   

Міжнародна 

кредитна 

мобільність  

 

Програма подвійного диплому на базі Угоди про співпрацю між 

Люблінською політехнікою та Хмельницьким національним 

університетом  

Можливість навчатися у іноземному ЗВО без відрахування з основного 

місця навчання, зі збереженням стипендії та перезарахуванням отриманих 

кредитів ЄКТС може бути реалізована здобувачем вищої освіти з власної 

ініціативи, підтриманої адміністрацією університету на основі 

індивідуальних запрошень та інших механізмів відповідно до «Положення 

про порядок реалізації права на академічну мобільність» (Постанова КМУ 

№579 від 12.08.2015р.), та «Положення про порядок реалізації права на 

академічну мобільність учасників освітнього процесу Хмельницького 

національного університету» (2019 р.).  

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти  

 

Не здійснюється  

https://khmnu.edu.ua/


 

2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонентів освітньої програми  

Код н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисциплі-

ни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікацій-

на робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю С
ем

ес
тр

 

1 2 3 4 5 
ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Дисципліни загальної підготовки (ОЗП)  

ОЗП.01 Методологія і організація наукових досліджень  4 Залік 1 
ОЗП.02 Іноземна мова за професійним спрямуванням 4 Залік 1 
ОЗП.03 Сервісне обслуговування обладнання галузі 4 Іспит 2 

Разом: 12   

Дисципліни професійної підготовки (ОПП) 
ОПП.01 Автоматизація технологічних процесів 5 Іспит 1 
ОПП.02 Інженерне проєктування обладнання галузі  6 Іспит, КП 1,2 
ОПП.03 Комп’ютерні методи інженерних розрахунків 5 Іспит 1 
ОПП.04 Методи та засоби експериментальних досліджень 4 Іспит 1 
ОПП.05 Комп'ютерні технології проектування обладнання 4 Залік 1 
ОПП.06 Переддипломна практика  9 Залік 3 
ОПП.07 Кваліфікаційна робота  21 ДП 3 

     

Разом: 54   

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66  

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 Вибіркові дисципліни другого семестру 24 Залік 2 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 24  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  

 



 
2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми* 

 

               1 Семестр                                     2 Семестр                                3 Семестр 
 

Іноземна мова за  

професійним  

спрямуванням 

    

    Переддипломна  

практика 

Методи та засоби  

експериментальних 

досліджень 

    

     

Автоматизація  

технологічних  

процесів 

    

     

Інженерне  

проєктування  

обладнання галузі 

 Інженерне  

проєктування  

обладнання галузі 

  

     

Методологія і  

організація наукових 

досліджень 

    

Кваліфікаційна робота 

     

Комп’ютерні методи 

інженерних  

розрахунків 

 Сервісне  

обслуговування  

обладнання галузі 

  

     

Комп'ютерні 

технології 

проектування  

обладнання 

    

     

 

Примітка. *– послідовність зазначається позначками освітніх компонент відповідно до розділу 2.1 

освітньої програми. 



 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої освіти  

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі кваліфіка-

ційної роботи його публічним захистом (демонстрацією) 

 

Вимоги до 

кваліфікаційної роботи  

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язування актуальної 

складної задачі чи проблеми електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки, що передбачає проведення досліджень або здій-

снення інновацій. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, 

фабрикації, фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті закладу вищої 

освіти. 

 

 

4. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

 
Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (далі - 

СВЗЯ) в Університеті відповідає вимогам Європейських стандартів та рекомендацій щодо забезпечен-
ня якості вищої освіти (ЕSG), статті 16 Закону України «Про вищу освіту» (2014) та статті 41 Закону 
України «Про освіту» (2017). Створена СВЗЯ функціонує на п'яти організаційних рівнях відповідно до 
розроблених нормативних документів, що розміщені на сайті Університету: 
http://vzia.khnu.km.ua/normatyvni-dokumenty/.  

Система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
(система внутрішнього забезпечення якості) 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 працівни-

ків закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-
сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;  

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних праці-
вників;  

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 проце-
сом;  

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфі-
кації;  

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

9) інших процедур і заходів.  
Система внутрішнього забезпечення якості за поданням університету 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 забез-
печення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості ви-
щої освіти. 



 
5. Матриця відповідності програмних компетентностей  

компонентами освітньої програми 
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ЗК 1 +   +  +  +   + 

ЗК 2 +  +  +    + + 

ЗК 3  + + +  + + + + + 

ЗК 4  + + + +  +  + + 

ЗК 5  +        + 

ЗК 6 +  +  +   +  + 

ЗК 7  +    +   +  

ЗК 8    +    +  + 

ЗК 9 +        + + 

ЗК 10    +    +  + 

ФК 1 +   + + +    + 

ФК 2   +  +      

ФК 3 +           

ФК 4   + +  + +  + + 

ФК 5  +   +      

ФК 6       + + + +  

ФК 7          + 

ФК 8       +    

ФК 9  +       +  

ФК 10          + 

ФК 11   + +  +    + 

ФК 12          + 

ФК 13          + 

ФК 14     +  + + + + 

ФК 15 + +        + 

 



6. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами 

освітньої програми 
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ПРН 1 +  + +  +    + 

ПРН 2    + +   +   + 

ПРН 3       + +    

ПРН 4   +  + +     

ПРН 5 +   +      + 

ПРН 6       + + + + 

ПРН 7     + +   + + 

ПРН 8 +         + 

ПРН 9  +     + +  + 

ПРН 10   +  +      

ПРН 11 +   +       

ПРН 12  +        + 

ПРН 13  +       + + 

ПРН 14    +       

ПРН 15    +  +  +  + 
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