
Профіль освітньої програми 

 Загальна інформація  
Офіційна назва 

освітньої програми  
 Електромеханіка  

Спеціальність  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
Галузь знань  14 Електрична інженерія  
Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу  

Бакалавр, бакалавр з  електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки 

Тип диплому та  
обсяг освітньої 

програми  

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 

3 роки 10 місяців   

Наявність 

акредитації  
Міністерство освіти і науки України, сертифікат про акредитацію УД 

№ 21008298, строк дії до 01.07.2028 р. 

Цикл/рівень  
  

Перший (бакалаврський) рівень  
НРК України – 7 рівень  
FQ-EHEA – перший цикл  
ЕQF-LLL – 6 рівень  

Вимоги до рівня 

освіти вступника  
Наявність повної загальної середньої освіти  

 
Мова(и) викладання  Українська 
Термін дії освітньої 

програми  
5 років 

Мета освітньої програми  

  Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні 

для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 

підготувати студентів для подальшого навчання за обраною 

спеціалізацією  
Характеристика освітньої програми  

Предметна область  Область електричної інженерії: електроенергетика, електротехніка, 

електромеханіка   
Орієнтація освітньої 

програми  
Освітньо-професійна  

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації  

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 

Ключові слова: електроенергетичні, електротехнічні та 

електромеханічні системи, комплекси, пристрої та устаткування, 

системи керування електроприводами   
Особливості 

програми  
вимагає спеціальної практики в області електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки  
Придатність випускників  до 

працевлаштування та подальшого навчання  
Придатність до 

працевлаштування  
211 Автоматник 

7239 Авторемонтник 



7241 Акумуляторник 

7241 Випробувач джерел струму 

7241 Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 

7241 Виробник тензорезисторів 

7241 Електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування 

7241 Електромеханік з ліфтів 

7241 Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного 

устаткування 

7241 Електромонтажник акумуляторних батарей 

7241 Електромонтажник вторинних ланцюгів 

7241 Електромонтажник електричних машин 

7241 Електромонтажник із сигналізації, централізації та блокування на 

залізничному транспорті й наземних лініях метрополітену 

7241 Електромонтажник розподільних пристроїв 

7241 Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 

7241 Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань 

електростанцій 

7241 Електрослюсар з ремонту електричних машин 

7241 Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 

7241 Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 

7241 Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 

7241 Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування 

автомобільних засобів 

7241 Монтажник електричних підйомників (ліфтів) 

7241 Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, 

регулювання та керування 

7241 Монтажник устаткування блокування та централізації на 

залізничному транспорті 

7241 Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного 

контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та 

автоматики) 

7241 Поїзний електромеханік 

7241 Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування 

метрополітену 

7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

7241 Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування 

вантажопідіймальних кранів і машин 

7241 Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних 

підйомників (ліфтів) 

7241 Слюсар-механік електромеханічних приладів та систем 

7231 Випробувач двигунів 

7231 Ремонтник-мехатронік 

7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 

3123 Контролер роботів 

Подальше навчання  Здобуття ступеня магістра  
Викладання та оцінювання  

Викладання та 

навчання  
студентсько-центроване навчання, самонавчання,  дистанційне 

Оцінювання  письмові екзамени, практика, презентації, захист розрахунково-

графічних та курсових робіт, тестові завдання захист бакалаврської  

роботи  
Програмні результати навчання  



Програмні 

результати 

навчання, визначені 

стандартом   

‒ Здатність продемонструвати знання і розуміння  наукових і 

математичних принципів , що лежать в основі електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки. 

‒ Здатність продемонструвати знання основ професійно- 

орієнтованих дисциплін спеціальності в області електричних кіл 

постійного та змінного струму, теорії електромагнітного поля, теорії 

електричних машин, теорії  електроприводу, теорії автоматичного 

керування, методів аналізу електричних мереж, процесів 

виробництва,перетворення і транспортування енергії, основ 

релейного захисту та автоматизації, схемотехніки, інформаційних 

технологій аналізу систем, ефективного енерговикористання 

‒ Здатність продемонструвати поглибленні знання принаймні в 

одній з областей електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки: електричні станції, електричні системи та мережі, 

електротехнічні системи електроспоживання, електромеханічні 

системи автоматизації та електропривод, електромехатроніка і 

системи управління виробництвом та розподілом електроенергії 

‒ Здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень 

в суспільному, економічному, соціальному контексті 

Програмні 
результати 
навчання, визначені 
вищим навчальним  

закладом   

 Здатність продемонструвати знання та навички щодо проведення 

експериментів, збору даних та моделювання у електроенергетичних, 

електротехнічних та електромеханічних системах 

Здатність продемонструвати знання та розуміння методологій 

проектування, відповідних нормативних документів, чинних 

стандартів і технічних умов 

Здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та 

новітніх технологій в галузі електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки 

Ресурсне забезпечення реалізації програми  
Кадрове 

забезпечення  
 Понад 70% науково-педагогічних працівників, задіяних до 

викладання професійно-орієнтованих  дисциплін, мають наукові 

ступені за спеціальністю 
Матеріально-

технічне 

забезпечення  

Використання сучасного обладнання провідних електромеханічних 

компаній, зокрема Schneider Eleсtriс 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення  

Використання системи дистанційного навчання та авторських 

розробок науково-педагогічних працівників 

Академічна мобільність  
Національна 

кредитна 

мобільність  

На основі двосторонніх договорів між закладом та технічними 

університетами  України 

  
Міжнародна 

кредитна 

мобільність  

 



Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти  

 

  


