
Профіль освітньої програми 

Загальна інформація
Офіційна назва 
освітньої програми

Електротехнічні системи електроспоживання

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Галузь знань 14 Електрична інженерія
Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу

Магістр, магістр з електроенергетики, електротехніки та 
електромеханіки

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми

Диплом магістра одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 
термін навчання 1 рік 4 місяці

Наявність 
акредитації

Міністерство освіти і науки України, сертифікат про акредитацію 
УД № 21002014, строк дії до 01.07.2023 р.

Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень
НРК України – 8 рівень
FQ-EHEA – другий цикл
ЕQF-LLL – 7 рівень

Вимоги до рівня 
освіти вступника

Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста

Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої 
програми

5 років

Мета освітньої програми
Підготовка  фахівців,  здатних  конструювати,  проектувати,

експлуатувати, забезпечувати культуру безпеки, виконувати монтаж,
налагодження  та  ремонт,  створювати  нове  обладнання  та
впроваджувати новітні технології, проводити наукові дослідження та
здійснювати викладацьку діяльність.

Характеристика освітньої програми
Предметна область Теоретичний зміст предметної області - фундаментальні знання

теорії  електротехніки,  моделювання  та  оптимізації
електроенергетичних,  електротехнічних  та  електромеханічних
систем і  комплексів,  їх  використання для інновацій та досліджень
режимів роботи електричних станцій, мереж та систем, електричних
машин та електроприводів.

Методи,  засоби  та  технології  –  методи  і  засоби  дослідження
процесів в обладнанні в електроенергетичних та електромеханічних
системах  і  комплексах,  автоматизованого  конструювання,
проектування і виробництва.

Інструменти  та  обладнання  –  засоби,  пристрої,  системи,
технології конструювання, експлуатації, контролю, моніторингу.

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.

Особливості 
програми

Лабораторний практикум проводиться на стаціонарному обладнані
таких компаній як «Schneider Electric», «ABB», «Siemens» та ін.



Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Робочі  місця в державному та приватному секторах у різних сферах
діяльності,  зокрема:  виробництво,  ремонт,  обслуговування  та
налагодження  електрообладнання;  проектування  електроенергетичних
та  електропостачальних  систем;  впровадження  сучасних
енергоефективних технологій

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 магістерської роботи.

Оцінювання Письмові  та  усні  екзамени,  лабораторні  звіти,  презентації,
поточний контроль, захист магістерської роботи.

Програмні результати навчання
Програмні 
результати 
навчання, визначені 
стандартом 

ПРН  1.  Знаходити  варіанти  підвищення  енергоефективності  та
надійності  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.  Опанувати  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.  Реконструювати  існуючі  електричні  мережі,  станції  та
підстанції, електротехнічні і електромеханічні комплекси та системи
з  метою  підвищення  їх  надійності,  ефективності  експлуатації  та
продовження ресурсу.
ПРН  7.  Володіти  методами  математичного  та  фізичного
моделювання  об’єктів  та  процесів  у  електроенергетичних,
електротехнічних та електромеханічних системах.
ПРН 8. Враховувати правові та економічні аспекти наукових дослі-
джень та інноваційної діяльності.
ПРН  9.  Здійснювати  пошук  джерел  ресурсної  підтримки  для
додаткового навчання, наукової та інноваційної діяльності.
ПРН  10.  Презентувати  матеріали  досліджень  на  міжнародних
наукових  конференціях  та  семінарах,  присвячених  сучасним
проблемам  в  області  електроенергетики,  електротехніки  і
електромеханіки.
ПРН 11. Обґрунтувати вибір напряму та методики наукового дослі-
дження  з  урахуванням  сучасних  проблем  в  області
електроенергетики, електротехніки і електромеханіки.
ПРН 12. Планувати та виконувати наукові дослідження і інноваційні
проекти  в  сфері  електроенергетики,  електротехніки  та
електромеханіки.
ПРН 13. Брати участь у сумісних дослідженнях і розробках з інозем-



ними  науковцями  та  фахівцями  в  галузі  електроенергетики,
електротехніки, електромеханіки.
ПРН 14.  Дотримуватися  принципів  та  напрямів  стратегії  розвитку
енергетичної безпеки України.
ПРН  15.  Поєднувати  різні  форми  науково-дослідної  роботи  і
практичної  діяльності  з  метою  подолання  розриву  між  теорією  і
практикою, науковими досягненнями і їх практичною реалізацією.
ПРН  16.  Дотримуватись  принципів  та  правил  академічної
доброчесності в освітній та науковій діяльності.
ПРН  17.  Демонструвати  розуміння  нормативно-правових  актів,
норм,  правил  та  стандартів  в  області  електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
ПРН  18.  Вільно  спілкуватися  усно  і  письмово  державною  та
іноземною  мовами  з  сучасних  наукових  і  технічних  проблем
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ПРН  19.  Виявити  проблеми  і  ідентифікувати  обмеження,  що
пов’язані  з  проблемами  охорони  навколишнього  середовища,
сталого розвитку, здоров’я і безпеки людини та оцінками ризиків в
галузі електроенергетики, електротехніки, електромеханіки.
ПРН  20.  Виявляти  основні  чинники  та  технічні  проблеми,  що
можуть  заважати  впровадженню  сучасних  методів  керування
електроенергетичними,  електротехнічними  та  електромеханічними
системами.

Програмні
результати
навчання,  визначені
вищим  навчальним
закладом 

ПРН 21. Вміння аналізувати процеси в системах електропостачання
промислових та побутових об’єктів 
ПРН 22. Застосовувати сучасні прилади та пристрої для вирішення
завдань покращання якості електроенергії
ПРН  23.  Володіти  сучасними  програмними  пакетами  для
моделювання об’єктів та процесів у електроенергетичних системах

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».

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення

Застосовується  навчально-методичне  забезпечення,  яке  відповідає
сучасним  нормам  та  новітнім  тенденціям  розвитку  в
електроенергетиці  галузі.  Додатково  використовуються  елементи
дистанційного навчання.

Академічна мобільність
Національна 
кредитна 
мобільність

Можливість участі у програмах національної кредитної мобільності
в  інших  університетах  країни,  в  яких  здійснюється  підготовка
магістрів за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка, в рамках навчальних тренінгів (семінарів, літніх та
зимових  шкіл  тощо),  що  організовані  та  проводяться  такими
університетами  і  сприяють  набуттю  фахових  компетенцій,  із



можливістю  зарахування  навчальних  досягнень  за  програмами
переддипломної практики.

Міжнародна 
кредитна 
мобільність
Навчання іноземних
здобувачів вищої 
освіти


