
Профіль освітньої програми  

 

Загальна інформація 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Електротехніка та електротехнології 

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, 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 

2 роки 10 місяців  

 

Наявність 

акредитації 

- 

Цикл/рівень 
 

Перший (бакалаврський) рівень  

НРК України – 7 рівень  

FQ-EHEA – перший цикл  

ЕQF-LLL – 6 рівень  

Вимоги до рівня 

освіти вступника 

Наявність ступеня молодшого спеціаліста  

загальні правила щодо передумов вступу 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

 

Мета освітньої програми 

 Навчитись розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

в сфері світлотехніки галузі електричної інженерії, що передбачає 

застосування теорій і методів сучасної науки про електроенергетику, 

електротехніку та електромеханіку і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

 

Об'єкт(и) вивчення та діяльності: Методи та засоби 

дослідження параметрів режимів роботи об’єктів 

електроенергетики; дослідження та розробка електроенергетичних, 

електротехнічних систем, джерела і приймачі оптичного 

випромінювання, розповсюдження оптичного випромінювання у 

реальному середовищі, принципи формування світлорозподілу у 3D 

- просторі. 

Цілі навчання  обумовлені в формуванні наступних здатностей:  

-  сформувати адекватну математичну модель об’єкта або 

процесу і синтезувати оптимальні проектні і управлінські рішення 

ефективно опановувати сучасні технологічні інновації і теоретичні 

розробки у галузі електроенергетики, світлотехніки і плідно 

працювати у міжнародних проектах; 

 - формувати за відповідними стандартами проектну і 

технологічну документацію спираючись на всебічний 

інформаційний і патентний пошук поєднати компетенції 

комунікації, співробітництва і лідерства у  колективі з вмінням 

ефективно керувати додержуючись принципів етики; 

- виконувати теоретичні і експериментальні дослідження; 

здійснювати інформаційний та патентний пошуки, складати 

аналітичні огляди, реферати, переліки літератури. 



Теоретичний зміст предметної області:  

- знання і розуміння структури об’єктів та процесів в 

електроенергетиці, технології виробництва та розподілу 

електроенергії; 

- знання методології, методики і технології проектування систем 

керування електроенергетичних систем; 

- розуміння принципів, методів і юридичної складової 

організаційного управління. 

Методи, методики та технології: здобувач вищої освіти 

повинен володіти:  

- сучасними методами, методиками і технологіями проектування 

систем керування об’єктів електроенергетики, професійними 

прикладними програмами;  

- методами розв’язання складних задач і проблем у певній галузі 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Інструменти та обладнання: бакалавр повинен вміти 

використовувати комп’ютерні програми і технології проектування, 

засоби оптимізації у сучасних виробничих технологічних процесах, 

зокрема:   

- комплекс технічного і технологічного обладнання для 

проведення досліджень параметрів електротехнічних і 

світлотехнічних систем; 

-контрольно-вимірювальні засоби, електричні  прилади, 

мікроконтролери, персональні комп’ютери; 

-програмне забезпечення для фіксації і обробки результатів 

досліджень в проблемній області. 

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, світлотехнічні системи та установки, світлові 

прилади та дизайн світлового середовища, системи керування 

освітленням. 

Особливості 

програми 

Лабораторний практикум проводиться на стаціонарному сучасному 

обладнанні виробництва «Schneider Electric», «ABB», «Siemens», 

Elko (Чехія), iGuzzini (Італія), ТОВ “Свілодіодні технології Україна» 

та інших із застосуванням комп’ютерних методів обробки 

результатів вимірювань  

Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Професії, професійні назви робіт (згідно з чинною редакцією 

Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 

003:2010): 

- інженери-електрики (2143.2); 

- інженери (інші галузі інженерної справи) (2149.2); 

- технічні фахівці-електрики (3113); 

- диспетчер електромеханічної служби (21782); 

- диспетчер електропідстанції (21785); 

- районного (місцевого) диспетчерського пункту (21755); 

- електрик дільниці (25401); 



- електрик цеху (25404); 

- електродиспетчер (25407); 

- електромеханік (25410. 67 , 66); 

- електромеханік груповий перевантажувальних машин 

(25419.67); 

- електромеханік дільниці (25441); 

- енергетик (25455); 

- енергетик виробництва (25470); 

- енергетик дільниці (25473); 

- енергетик цеху (25476); 

- енергодиспетчер (25482.66). 

Подальше навчання Здобуття ступеня магістра  

Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна 

робота на основі підручників, навчальних посібників та конспектів 

лекцій, консультації із викладачами, підготовка бакалаврської 

роботи. 

Оцінювання Система оцінювання за шкалою ЄКТС шляхом проведення 

усних та письмових екзаменів, заліків, практик, організації 

презентацій, проектної роботи тощо. 

Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

стандартом  

ПРН 1. Визначати принципи побудови та функціонування елементів 

електроенергетичних, електротехнічних електромеханічних 

комплексів та систем. 

ПРН 2. Визначати принципи побудови та функціонування елементів 

систем керування та автоматики електроенергетичних, 

електротехнічних та електромеханічних комплексів. 

ПРН 3. Оцінювати параметри роботи електротехнічного,  

електроенергетичного та електромеханічного обладнання й 

відповідних комплексів і систем та розробляти заходи щодо 

підвищення їх енергоефективності та надійності. 

ПРН 4. Вирішення професійних задач з проектування та 

експлуатації електроенергетичних, електротехнічних, 

електромеханічних комплексів та систем.  

ПРН 5. Аналізувати процеси в електроенергетичному, 

електротехнічному та електромеханічному обладнанні і відповідних 

комплексів і систем. 

ПРН 6. Збирати та аналізувати інформацію про ненормальні режими 

та  аварійні ситуації для унеможливлення їх повторення в 

майбутньому.  

ПРН 7. Володіти методами синтезу електромеханічних та 

електроенергетичних систем із заданими показниками.  

ПРН 8. Оцінювати небезпеки при виконанні робіт в 

електроустановках. 

ПРН 9. Оцінювати надійність роботи електроенергетичних, 

електротехнічних та електромеханічних систем.  

ПРН 10. Знаходити необхідну інформацію в інформаційному полі. 

ПРН 11. Дискутувати на професійні теми. 

ПРН 12. Читати професійну літературу рідною та іноземною 

мовами. 

ПРН 13. Слідувати основним принципам і завданням екологічної 

безпеки об’єктів електротехніки та електромеханіки.  

ПРН 14. Пояснювати значення традиційної та відновлювальної 

енергетики для успішного економічного розвитку країни. 



ПРН 15. Дотримуватися принципів європейської демократії та 

поваги до прав громадян. 

ПРН 16. Дотримуватися вимог техніки безпеки  та охорони праці для 

об'єктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

ПРН 17. Поєднувати особисті і суспільні інтереси. 

ПРН 18. Демонструватися добру професійну, соціальну та емоційну 

поведінку, дотримуватись здорового способу життя.  

ПРН 19. Дотримуватися вимог професійної етики. 

ПРН 20. Дотримуватися вимог нормативних актів з охорони праці, 

техніки безпеки та виробничої санітарії.  

ПРН 21. Наслідувати зразки дій, стратегії та тактики розв'язання 

професійних завдань досвідченими працівниками у галузі 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.  

ПРН 22. Виконувати задачі з технічного обслуговування 

електромеханічних систем, електроустаткування електричних 

станцій, підстанцій, систем та мереж за допомогою відповідних 

інструкцій та практичних навичок.  

ПРН 23. Вдосконалювати навички роботи з сучасним обладнанням 

та програмним забезпеченням при виконанні розрахунків режимів 

роботи електротехнічного, електроенергетичного та 

електромеханічного обладнання, відповідних комплексів та систем. 

ПРН 24. Комбінувати методи емпіричного і теоретичного 

дослідження для пошуку шляхів зменшення втрат електричної 

енергії при її виробництві,  транспортуванні, розподіленні та 

використанні. 

ПРН 25. Винаходити нові шляхи вирішення проблеми економічного 

перетворення, розподілення, передачі та використання електричної 

енергії.  

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

вищим навчальним 

закладом  

 

ПРН 26. Виконувати вимірювання світлотехнічних величин та 

розрахунок характеристик випромінювання, методами кількісної 

оцінки випромінювання, характеристик світлового поля та 

опановування знання математичного моделювання світлових 

приладів, джерел світла та світлотехнічних процесів. 
ПРН 27. Уміння проведення пошуку та аналізу вихідних даних для 
розрахунку і проектування джерел оптичного випромінювання, 
світлових приладів, електронних схем і драйверів. 

ПРН 28. Оволодіння принципами дії джерел світла, світлових 

приладів різних типів з урахуванням факторів, які впливають на їх 

ефективність та отримання навиків ефективної експлуатації і 

виробництва джерел світла, світлових приладів, електронних схем і 

драйверів. 

ПРН 29. Ефективно опановувати сучасними тенденціями при 

проектуванні нових і модернізації існуючих джерел світла, світлових 

приладів, електронних схем і драйверів та забезпечувати підвищення 

ефективності, енергозбереження, довговічності та раціональної 

експлуатації джерел світла, світлових приладів, електронних схем і 

драйверів. 

ПРН 30. Використовувати нормативно-технічну документацію щодо 

виконання проекту розробки освітлювальної установки будівлі, 

систем зовнішнього освітлення, декоративно-художнього та 

рекламного призначення. 

ПРН 31. Проводити попереднє техніко-економічне обґрунтування 

проекту, виконувати розрахунок і проектування освітлювальної 

установки  будівлі, систем зовнішнього освітлення, декоративно-



художнього та освітлення рекламного призначення  відповідно до 

технічного завдання з використанням засобів автоматизації 

проектування. 

ПРН 32. Визначати математичні методи розв’язання задач 

електроенергетики. 

ПРН 33. Вирішення практичних задач проектування систем 

електропостачання міст та промислових підприємств. 

ПРН 34. Вирішення практичних задач проектування систем 

електропостачання промислового району. 

ПРН 35. Дотримуватися вимог запобігання кіберзагрозам в 

технологічних процесах електроенергетики. 

ПРН 36. Вдосконалювати професійні навички роботи при монтажі, 

наладці та експлуатації електрообладнання. 

Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Освітня програма забезпечується науково-педагогічними 

працівниками, що мають ступінь та вчене звання зі спеціальностей, 

що входять до переліку спеціальності 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка, а також спеціалістами з 

електроенергетичної галузі   

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Для забезпечення якісної підготовки бакалаврів використовується 

сучасне обладнання та програмне забезпечення таких компаній як 

«Schneider Electric», «ABB», «Siemens». Наказом Ректора ХНУМГ 

імені О.М. Бекетова від 10.09. 2014 р. створено і успішно 

функціонують 2 спеціалізовані лабораторії світового рівня. Одна з 

цих лабораторій створена для вирішення задач щодо атестації і 

сертифікації світлотехнічного обладнання і виконання на основі 

виконаної роботи світлотехнічних проектів, друга є лабораторією, 

що спрямована на вирішення задач, стосовних формування 

світлового середовища і його дизайну. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Оснащення курсів є комп’ютеризованим, широко впроваджено 

систему дистанційного навчання, курси сертифіковані. 

Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Можливість участі у програмах національної кредитної мобільності 

в інших вищих навчальних закладах України, в яких здійснюється 

підготовка бакалаврів за спеціальністю 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка, в рамках навчальних тренінгів 

для набуття фахових компетенцій, із можливістю зарахування 

навчальних досягнень за програмами виробничої та переддипломної 

практик (загальним обсягом до 11 кредитів ЄКТС) 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

- 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

- 

 


