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1. ВСТУП 
Відповідно до ст. 1 "Основні терміни та їх визначення" Закону України "Про вищу освіту": 

освітньо-професійна програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, 
індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення 
передбачених такою програмою результатів навчання, що дає право на отримання визначеної 
освітньої або освітньої та професійної (професійних) кваліфікації (кваліфікацій).  

Освітня програма повинна містити: перелік освітніх компонентів; їх логічну послідовність; 
вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою; кількість 
кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані програмні результати 
навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти. 

Освітня програма використовується під час:  
– розроблення навчального плану, робочих програм навчальних дисциплін і програм 

практик;  
– розроблення засобів оцінювання (ідентифікація компетентностей та вимірювання 

результатів навчання) якості вищої освіти;  
– внутрішнього і зовнішнього контролю якості підготовки здобувачів; 
– атестації здобувачів;  
– акредитації освітньої програми, інспектування освітньої діяльності за спеціальністю 

(спеціалізації за наявності);  
– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;  
– професійної орієнтації здобувачів спеціальності.  
Освітня програма враховує вимоги Закону України "Про вищу освіту", Національної рамки 

кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 
1341 (у редакції від 02.07.2020) і встановлює: обсяг та термін навчання бакалаврів, магістрів та 
докторів філософії; загальні компетентності; спеціальні компетентності; програмні результати 
навчання; перелік та обсяг освітніх компонентів для опанування компетентностей освітньої 
програми. 

Користувачі освітньої програми:  
- здобувачі повної вищої освіти, які навчаються в Державному університеті «Одеська 

політехніка» (Університеті);  
- науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку бакалаврів з спеціальності 

144 «Теплоенергетика» з спеціалізації «Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження»;  
- екзаменаційна комісія спеціальності 144 «Теплоенергетика» з спеціалізації 

«Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження»;  
- Приймальна комісія Університету   
Освітня програма поширюється на випускову кафедру теплових електричних станцій та 

енергозберігаючих технологій підготовки здобувачів 144 «Теплоенергетика» з спеціалізації 
«Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження»: Навчально-наукового інституту 
енергетики та комп’ютерно -  інтегрованих систем  управління (ІЕКСУ), Українсько-німецького 
Навчально-наукового інституту (УНІ)*, Українсько-іспанського навчально-наукового інституту 
(УІІ)*, Українсько-польського навчально-наукового інституту (УПІ)*. 

Примітка: Якщо здобувач освітньо-професійної програми за першим (бакалаврським) 
рівнем з спеціальності 144 «Теплоенергетика» навчається в структурному підрозділі - УНІ, УІІ, 
УПІ то для забезпечення можливої участі на другому освітньому рівні «магістр» за програмами 
подвійних дипломів з університетами партнерами, студент має оволодіти мовними 
компетентностями відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти на рівні 
не нижче В2. 
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2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів та рекомендацій:  

2.1 Закон України «Про вищу освіту». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
2.2 Закон України «Про освіту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 
2.3 Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 

23 листопада 2011 р. № 1341 (у редакції від 02.07.2020 р.). 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 

2.4 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 Про затвердження 
"Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти" (редакція від 11.02.2017 р.). https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF/conv 

2.5 Постанова КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права 
на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-
2015-%D0%BF#Text 

2.6 Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010", 
затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. (редакція від 01.03.2015 р.). 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20150301 

2.7 Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ. Введено в дію наказом 
ректора від 03 жовтня 2019 р. № 34. https://opu.ua/document/2492 

2.8 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2016 р. № 600 (у редакції 
наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2019 р. № 1254) «Про внесення змін до 
методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти». http://edu-
mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf  

2.9 A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles Including Programme 
Competences and Programme Learning Outcomes. -Bilbao, Groningen and The Hague, 2010.  

2.10 A TUNING-AHELO conceptual framework of  expected/desired learning outcomes in 
engineering. OECD Education Working Papers, No. 60, OECD Publishing 2011. Режим доступу: 
http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en. 

2.11 Процедура з розроблення освітніх програм. Введено в дію наказом ректора від 6 
березня 2020 р. № 23. https://op.edu.ua/document/3355 

2.12 Положення про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів. 
Введено в дію наказом ректора від 6 березня 2020 р. № 24. https://op.edu.ua/document/3354 

2.13 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої 
діяльності Одеського національного політехнічного університету. Введено в дію наказом 
ректора від 31 жовтня 2019 р. № 54. https://op.edu.ua/document/2545 

2.14 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). 
Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37. https://op.edu.ua/document/2501 

2.15 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Випуску 
1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника 
кваліфікаційних характеристик професій працівників» від 29.12.2004 N 336 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show  

2.16 Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» галузі знань 
14 «Електрична інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, який затверджено 
наказом Міністерства освіти і науки України № 372від 04.03.2020 року 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/144-
teploenergetyka-B.pdf 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF/conv
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20150301
https://opu.ua/document/2492
http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf
http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en
https://op.edu.ua/document/3355
https://op.edu.ua/document/3354
https://op.edu.ua/document/2545
https://op.edu.ua/document/2501
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/144-teploenergetyka-B.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/144-teploenergetyka-B.pdf
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3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО- професійної ПРОГРАМИ БАКАЛАВРА 

Рівень вищої 
освіти 

Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої 
освіти  

Бакалавр 

Галузь знань 14 Електрична інженерія  

Спеціальнiсть 144 Теплоенергетика  

Cпеціалізація Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження  

Наявність 
акредитації 

Міністерство освіти і науки України, 
сертифікат про акредитацію спеціальності 144 Теплоенергетика, серія 
УД, № 16013724 дійсний до 1 липня 2022 р. 

Документ про 
вищу освіту, що 
видається 
випускникам 

Диплом бакалавра 
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка. 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого 
бакалавра. 

Обсяг кредитів 
ЄКТС, необхідний 
для здобуття 
освіти 

240 кредитів ЄКТС на основі повної загальної середньої 
освіти, нормативний строк підготовки: 
– за денною формою здобуття освіти – 3 роки 10 місяців; 
– за заочною формою здобуття освіти – 4 роки 8 місяців. 
180 кредитів ЄКТС на основі ступеня молодшого 
спеціаліста, нормативний строк підготовки: 
– за денною формою здобуття освіти – 2 рік 10 місяців; 
– за заочною формою здобуття освіти – 3 роки 8 місяців. 
 

Період ведення 2021– 2025рр. 

Цикл/рівень FQ-EHEA – перший цикл, QF-LLL – шостий рівень, НРК – шостий рівень 

Форма навчання Очне (денне), заочне (дистанційне) 

Освітня 
кваліфікація  

Бакалавр з теплоенергетики за спеціалізацією теплоенергетика та 
менеджмент енергозбереження 

Кваліфікація в 
дипломі 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр 
Спеціальність – 144 Теплоенергетика 
Спеціалізація – Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження 
Освітня програма – Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження 

Мова (и) 
викладання 

Українська 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

https://op.edu.ua/education/programs/bac-144-1 
 

А Мета освітньої програми 

 Освітня програма спрямована на формування загальних, спеціальних 
компетентностей, необхідних на здобуття знань, вмінь і навичок з 
теплотехнічної діяльності; розвиток професійних здібностей у галузі 
теплоенергетики  

В Характеристика програми 

https://op.edu.ua/education/programs/bac-144-1


 

   7 

Опис предметної 
області  
 

Об’єкти  вивчення  та  діяльності:  теплоенергетичне обладнання  
теплових  та  атомних  електростанцій; теплотехнічне  обладнання  
промислових  та  комунальних підприємств;  парові,  водогрійні  котли;  
теплові  двигуни; тепло-  та  масообміні  апарати;  теплонасосні,  
холодильні установки; теплоносії та робочі тіла; процеси вироблення, 
перетворення,  передавання,  розподілу,  використання енергії.   
Цілі  навчання: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні 
загальні,  спеціалізовані задачі та практичні проблеми  у  сфері  
теплоенергетики  або  у процесі навчання, що передбачає застосування  
теорій  та методів  електричної  інженерії  і  характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов  
Теоретичний  зміст  предметної  області:  теоретичні  та практичні  
знання  теорії  тепломасообміну,  технічної термодинаміки,  
гідрогазодинаміки,  термічної  міцності, горіння,  перетворення  енергії,  
технічної  механіки, комп’ютерних  технологій  проектування  в 
теплоенергетиці.  
Методи,  методики  та  технології  одержання,  передачі, ефективного  
та  екологічного  використання  енергії,експлуатації,  контролю,  
моніторингу  енергетичного обладнання,  методи  фізичного  та  
математичного моделювання та обробки даних при експлуатації 
об’єктів діяльності.   
Засоби, пристрої, системи: основне і допоміжне устаткування, засоби  
автоматизування та керування; засоби технологічного, 
інструментального, метрологічного, діагностичного, інформаційного та 
організаційного устатковування виробничих процесів. 

Фокус програми: 
Загальна / 
спеціальна 

Програма передбачає формування висококваліфікованого і 
конкурентоспроможного фахівця з теплоенергетики та 
енергозбереження, спроможного застосовувати сучасні технології та 
способи ефективної генерації та використання, в т.ч. в галузі малої 
теплоенергетики житлово-комунального господарства, промислових 
ТЕЦ; розробляти теплові процеси в теплоенергетичних установках, 
впроваджувати інноваційні технології 

Орієнтація 
програми 

Освітньо-професійна 

Особливості та 
відмінності 

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість 
брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності 
(тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, 
іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності 
можливість опанування за вибором групи дисциплін, що визначають 
основний напрямок енергетичної галузі. 

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Робочі місця в компаніях, малих підприємствах та інститутах 
промислового та муніципального, інформаційного сектору (технік-
інспектор, технік з налагодження та випробувань, технік-теплотехнік, 
теплотехнік). 

Академічні  права  
випускників 

Продовження  освіти  за  другим  (магістерським)  рівнем вищої освіти. 
Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

D  Стиль та методика навчання 
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Підходи до 
викладання та  
навчання 

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, лабораторні роботи, 
практичні заняття, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, 
самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом 
участі у групах з розробки проектів, консультацій із викладачами, 
підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра. 

Система 
оцінювання 

Екзамени, лабораторні звіти, презентації, поточний контроль, 
реферативні, розрахунково-графічні, курсові роботи і проекти. 

Е 
Програмні компетентності 
 

Інтегральна 
компетентність 

ІК-1. Здатність розв’язувати складні загальні, спеціалізовані задачі та  
практичні проблеми у сфері теплоенергетики або у процесі навчання, 
що  передбачає застосування теорій та методів електричної інженерії і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

Загальні ЗК1. Здатність  реалізувати  свої  права  і  обов’язки  як  члена  
суспільства, усвідомлювати  цінності  громадянського  (вільного 
демократичного)  суспільства  та необхідність  його  сталого  розвитку,  
верховенства  права,  прав  і  свобод  людини  і громадянина в Україні. 
ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,  наукові  
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей  розвитку предметної області, її місця у загальній 
системі знань про природу і суспільство та у розвитку  суспільства,  
техніки і  технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 
життя. 
ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел.  
ЗК7. Здатність працювати в команді. 
ЗК8. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

Спеціальні: 
 

СК1. Здатність  застосовувати  відповідні  кількісні  математичні  методи,  
методи природничих та технічних наук і комп'ютерне програмне 
забезпечення для вирішення інженерних завдань в теплоенергетичній 
галузі. 
СК2. Здатність  застосовувати  і  інтегрувати  знання  і  розуміння  інших  
інженерних дисциплін для вирішення професійних проблем. 
СК3. Здатність проектувати та експлуатувати теплоенергетичне 
обладнання. 
СК4. Здатність виявляти, класифікувати і оцінювати ефективність систем і 
компонентів на основі використання аналітичних методів і методів  
моделювання в теплоенергетичній галузі. 
СК5. Здатність визначати,  досліджувати  та  розв’язувати проблеми  у 
сфері теплоенергетики, а також ідентифікувати обмеження, включаючи 
ті, що  пов’язані з інженерними  аспектами і  проблемами  охорони  
природи,  сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в 
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теплоенергетичній галузі. 
СК6. Здатність враховувати знання і розуміння комерційного та 
економічного контексту при прийнятті рішень в теплоенергетичній 
галузі. 
СК 7. Здатність  враховувати  ширший  міждисциплінарний  інженерний  
контекст  у професійній діяльності в сфері теплоенергетики. 
СК8. Здатність використовувати наукову і технічну літературу та інші 
джерела інформації у професійній діяльності в теплоенергетичній галузі. 
СК9. Здатність  розробляти  плани  і  проекти  для  забезпечення  
досягнення  поставленої певної  мети  з  урахуванням  всіх  аспектів  
вирішуваної  проблеми,  включаючи виробництво, експлуатацію, 
технічне обслуговування  та  утилізацію теплоенергетичного 
обладнання. 
СК10. Здатність  дотримуватися  професійних  і  етичних  стандартів  
високого  рівня  у діяльності в теплоенергетичній галузі. 
СК11. Здатність забезпечувати якість в теплоенергетичній галузі. 
СК12. Здатність забезпечувати захист інтелектуальної власності, 
готувати, оформлювати і виконувати контракти в теплоенергетичній 
галузі. 
СК13.Здатність демонструвати знання і розуміння засад з 
енергозбереження теплоенергетичних об’єктів, оцінювати 
енергоспоживання і розробляти заходи з енергозбереження 
СК14.  Здатність продемонструвати інженерні навички при проектування 
та використанні теплоенергетичного обладнання 
СК15.Здатність вміти проводити техніко-економічні розрахунки 
теплоенергетичного обладнання 
СК16. Здатність розраховувати та використовувати сучасні 
енергоефективні  технології на основі альтернативних джерел енергії 
СК17. Здатність аналізувати технічні дані з споживання палива, енергії, 
обсягів виробництва з застосуванням сучасних методів обробки 
інформації 
СК18. Здатність до аналізу сучасних систем автоматичного керування 
теплоенергетичних систем та процесів 
СК19. Здатність до управління споживанням палива та енергії на 
теплоенергетичних об’єктах  
 

F Програмні результати навчання 

 РН1. Знати і розуміти математику, фізику, хімію на рівні, необхідному для 
досягнення результатів освітньої програми українською мовою та хоча б 
однією із поширених європейських мов.  
РН2. Знати  і  розуміти  інженерні  науки,  що  лежать  в  основі  
спеціальності «Теплоенергетика»  відповідної  спеціалізації,  на  рівні,  
необхідному  для досягнення  інших  результатів  освітньої  програми,  в  
тому  числі  певна обізнаність в останніх досягненнях науки і техніки у 
сфері теплоенергетики. 
РН3. Розуміння міждисциплінарного контексту спеціальності 
«Теплоенергетика».  
РН4. Аналізувати і використовувати сучасні інженерні технології, 
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процеси, системи і обладнання у сфері теплоенергетики. 
РН5. Обирати і застосовувати придатні типові аналітичні, розрахункові та 
експериментальні методи; правильно інтерпретувати результати таких 
досліджень.  
РН6. Виявляти,  формулювати  і  вирішувати  інженерні  завдання   у  
теплоенергетиці; розуміти важливість нетехнічних (суспільство, здоров'я 
і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) 
обмежень.. 
РН7. Розробляти і проектувати складні вироби в теплоенергетичній 
галузі, процеси і системи, що задовольняють встановлені вимоги, які 
можуть  включати обізнаність про технічні й нетехнічні (суспільство, 
здоров'я  і  безпека, навколишнє середовище, економіка і 
промисловість) аспекти. 
РН8. Застосовувати передові досягнення електричної інженерії та 
суміжних галузей при проектуванні об’єктів і процесів теплоенергетики. 
РН9. Вміти знаходити необхідну інформацію в технічній літературі, 
наукових базах даних та інших джерелах інформації, критично оцінювати 
і аналізувати її. 
РН10. Знати  і  розуміти  технічні  стандарти  і  правила  техніки  безпеки  
у  сфері теплоенергетики. 
РН11. Мати лабораторні / технічні навички, планувати і виконувати 
експериментальні дослідження в теплоенергетиці за допомогою 
сучасних методик і обладнання, оцінювати точність і надійність 
результатів, робити обґрунтовані висновки. 
РН12. Розуміти  ключові  аспекти  та  концепції  теплоенергетики,  
технології виробництва, передачі, розподілу і використання енергії. 
РН13. Розуміти  основні  методики  проектування  і  дослідження  в  
теплоенергетиці,  а також їх обмеження. 
РН14. Мати навички  розв’язання  складних  задач  і  практичних  
проблем,  що передбачають реалізацію інженерних проектів і 
проведення досліджень відповідно до спеціалізації. 
РН15. Розуміти  основні  властивості  та  обмеження  застосовуваних  
матеріалів, обладнання та інструментів, інженерних технологій і 
процесів. 
РН16. Розуміти нетехнічні (суспільство, здоров'я і безпека, навколишнє 
середовище, економіка і промисловість) наслідки інженерної практики. 
РН17. Аргументувати і доносити судження, які відбивають інженерні 
рішення в сфері теплоенергетики та відповідні соціальні, екологічні та 
етичні проблеми  до фахівців і нефахівців..  
РН18. Вміти  керувати  професійною  діяльністю,  участі  у  роботі  над  
проектами, відповідальності за прийняття рішень у сфері 
теплоенергетики. 
РН19. Знати заходи з підвищення енергетичної ефективності теплових 
процесів та теплоенергетичних установок 
РН20. Знати і розуміти принципи техніко-економічного обґрунтування 
застосування теплоенергетичного обладнання 
РН21. Розуміти значення традиційної та альтернативної енергетики для 
успішного розвитку країни 
РН22. Вміти проектувати теплоенергетичне обладнання та розробляти 
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технологічні схеми у відповідності до технічних умов та нормативних 
документів 
РН23. Розуміти, аналізувати та вміти розробляти теплотехнічні та 
теплоенергетичні схеми з використанням альтернативних джерел 
енергії 
РН24. Здатність використовувати математичні методи та моделювання 
енергетичних процесів з застосуванням сучасних методів обробки 
інформації 
РН25.Розуміти системи автоматичного керування теплоенергетичним 
устаткуванням та обладнанням 
РН26. Оцінювати ефективність роботи теплоенергетичних систем, 
об’єктів, обладнання 
РН27. Вміти описувати закономірності, моделі та методи розв’язання 
задач, які виникають у теплоенергетиці 
РН28. Вміти проводити розрахунки та надавати рекомендації, що до 
ефективної роботи систем теплоенергетичної галузі. 
 

G Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Специфічні 
характеристики 
кадрового 
забезпечення 

Понад 90% професорсько-викладацького складу, задіяного до 
викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні 
наукові ступені до дисциплін, що викладають 

Специфічні 
характеристики 
матеріально-
технічного 
забезпечення 

Зазначається використання сучасного обладнання, зокрема  
https://op.edu.ua/about/reports#11 
 

Специфічні 
характеристики 
інформаційно-
методичного 
забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища Університета та 
авторських розробок професорсько-викладацького складу. 
https://library.opu.ua 
 

Н Академічна мобільність 

Нормативно-
правові акти 

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “Про 
затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність” від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок 
реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). (Введено в 
дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37). 
https://op.edu.ua/document/2501 

Національна 
кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Університетом та технічними 
університетами України 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

У рамках програм ЄС Еразмус на основі спільних договорів між 
Університетом та університетами партнерами. 
 
 
 
 

https://op.edu.ua/about/reports#11
http://library.opu.ua/digital/memos
https://op.edu.ua/document/2501
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І Навчання іноземних здобувачів 

Умови На загальних умовах та вивчені освітнього компоненту «Українська мова 
як іноземна» 

 

 

4 ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 
 
4.1 Розподіл змісту освітньо-професійної програми за групами освітніх компонентів та 
циклами підготовки 
 
4.1.1. Розподіл змісту освітньо-професійної програми за групами освітніх компонентів та 
циклами підготовки на основі повної загальної середньої освіти 
 

№ 
п/п 

Цикл підготовки Обсяг навчального навантаження здобувача вищої 
освіти  

(кредитів / %) 

Обов’язкові 
компоненти ОП 
(обов’язкова 
частина за НП) 

Вибіркові 
компоненти ОП 
(вибіркова 
частина за НП) 

Всього за весь 
термін 
навчання   

1 Навчальні дисципліни 
загальної підготовки 

43,5/18,125 15,0/6,25 58,5/24,375 

2 Навчальні дисципліни 
професійної підготовки 

120,0/50 43,5/18,125 163,5/68,125 

3 Курсові проекти 3,0/1,25 1,5/0,625 4,5/1,875 

4 Практична підготовка 7,5/3,125 Немає 7,5/3,125 

5 Атестація 6,0/2,5 Немає 6,0/2,5 

6 Всього за весь термін 
навчання: 
-бакалавр за ОПП 
 

 
180,0/75 

 

 
60,0/25 

 

 
240 / 100 
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4.1.2. Розподіл змісту освітньо-професійної програми за групами освітніх компонентів та 
циклами підготовки на основі ступеня молодшого спеціаліста 

 

№ 
п/п 

Цикл підготовки Обсяг навчального навантаження здобувача вищої 
освіти  

(кредитів / %) 

Обов’язкові 
компоненти ОП 
(обов’язкова 
частина за НП) 

Вибіркові 
компоненти ОП 
(вибіркова 
частина за НП) 

Всього за весь 
термін 
навчання   

1 Навчальні дисципліни 
загальної підготовки 

13,5/7,5 15,0/8,3 28,5/15,8 

2 Навчальні дисципліни 
професійної підготовки 

90,0/50,0 43,5/24,1 133,5/74,1 

3 Курсові проекти 3,0/1,7 1,5/0,9 4,5/2,6 

4 Практична підготовка 7,5/4,2 Немає 7,5/4,2 

5 Атестація 6,0/3,3 Немає 6,0/3,3 

6 Всього за весь термін 
навчання: 
-бакалавр за ОПП 

 
120,0/66,7 

 

 
60,0/33,3 

 

 
180 / 100 

 

 
 
4.2 Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 
 
4.2.1. Перелік компонентів ОП  на основі повної загальної середньої освіти 
 

Шифр 
ОК 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма 
підсумк. 
контрол

ю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти ОПП/ОНП 

1.1. Навчальні дисципліни загальної підготовки 

ОЗ01 Іноземна мова (Англійська мова1, Німецька мова 1, 
Іспанська мова 1, Польська мова 1) 

6,0 Е 

ОЗ02 Вища математика 12,0 Е 

ОЗ03 Фізика 12,0 Е 

ОЗ04 Хімія 4,5 Е 

ОЗ05 Історія України та української культури 3,0 Е 

ОЗ06 Філософія 3,0 Е 

ОЗ07 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3,0 Е 

 Всьго за цикл 1.1 43,5  

1.2. Навчальні дисципліни професійної підготовки 

ОП01 Інформаційні технології та програмування 12,0 Е 

ОП02 Вступ до фаху 4,5 З 

ОП03 Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка 6,0 Е 

ОП04 Матеріалознавство та технологія матеріалів 3,0 З 
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Шифр 
ОК 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма 
підсумк. 
контрол

ю 

ОП05 Теоретичні основи теплотехніки 19,5 Е, КР 

ОП06 Теоретична механіка 9,0 З 

ОП07 Основи автоматики 4,5 Е 

ОП08 Метрологія та стандартизація 3,0 З 

ОП09 Гідрогазодинаміка 6,0 Е, КР 

ОП10 Опір матеріалів 3,0 З 

ОП11 Електротехніка та електроніка 4,5 З 

ОП12 Альтернативні джерела енергії 6,0 Е, КР 

ОП13 Паливо та теорія горіння 6,0 Е, КР 

ОП14 
Математичні методи та моделювання в розрахунках на 
ЕОМ 

3,0 З 

ОП15 Основи конструювання 3,0 З 

ОП16 Котельні установки ч. 1 4,5 Е 

ОП17 Котельні установки малої потужності 4,5 Е 

ОП18 Теплопостачання підприємств 3,0 З 

ОП19 Теплові двигуни ТЕС 3,0 З 

ОП20 Нагнітачі, вентилятори та насоси 3,0 З 

ОП21 Основи фінансування та кредитування в енергетиці 3,0 З 

ОП22 
Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря на 
підприємствах 

6,0 Е 

 Всьго за цикл 1.2 120,0  

1.3 Курсові проекти 

К01 Котельні установки ч. 1 1,5 E 

К02 Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря на 
підприємствах 

1,5 E 

 Всьго за цикл 1.3 3,0  

1.4 Практична підготовка 

ПП01 Виробнича практика 4,5 З 

ПП02 Переддипломна практика 3,0 З 

 Всьго за цикл 1.4 7,5  

1.5 Атестація 

А01 Кваліфікаційна робота 6,0 Захист 

 ВСЬОГО за частиною 1 180,0  

Загальний обсяг обов'язкових компонентів:  

2. Вибіркові компоненти  ОПП 

2.1. Навчальні дисципліни загальної підготовки 

Для поглиблення  компетентностей, пов'язаних з володінням українською  мовою (для 
іноземних здобувачів) * 

ВЗ01 Українська мова як іноземна 15,0 З, Е 

 Всього 15,0  

    

 Для набуття соціально-політичних, етико-   
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Шифр 
ОК 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма 
підсумк. 
контрол

ю 

психологічгних та правових компетентностей** 

ВЗ02 Правознавство 

1,5 З 

ВЗ03 Трудове та підприємницьке право 

ВЗ04 Податкове право 

ВЗ05 Політологія 

ВЗ06 Психологія 

ВЗ07 Соціологія 

ВЗ08 Етика 

ВЗ09 Естетика 

ВЗ10 Практики культурної комунікації 

ВЗ11 Академічне письмо 

ВЗ12 Конфліктологія 

ВЗ13 Основи академічної доброчесності 

 Всього 6,0  

 
Для поглиблення компетентностей з безпечної 
діяльності*** 

  

ВЗ14 Основи фізіології праці 

3,0 З 
ВЗ15 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 

ВЗ16 Основи цивільного захисту 

ВЗ17 Пожежна безпека в міських системах 

 Всього 3,0  

 
Для поглиблення компетентностей з охорони 
довкілля та збалансованого 
природокористування**** 

  

ВЗ18 Основи екології 

3,0 З ВЗ19 Екологічна безпека 

ВЗ20 Екологія та сталий розвиток 

 Всього 3,0  

 
Для поглиблення компетентностей з економічної та 
фінансової грамотності***** 

  

ВЗ21 Економічна теорія 

3,0 З 

ВЗ22 Економічні студії 

ВЗ23 Макроекономіка та основи економічної політики 

ВЗ24 Основи комерційної діяльності 

ВЗ25 Основи ринкової економіки 

 Всього 3,0  

 Всьго за цикл 2.1 15,0  

2.2. Навчальні дисципліни професійної підготовки 

ВП01 Промислові тепломасообмінні апарати  

7,5 Е ВП02 Тепломасообмінні апарати ТЕС 

ВП03 Тепломасообмінні процеси та апарати ТЕС 

ВП04 Електропостачання промпідприємств 3,0 З 
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Шифр 
ОК 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма 
підсумк. 
контрол

ю 

ВП05 Електрична частина ТЕС 

ВП06 Теоретичні основи хіміко-технологічних процесів 

ВП07 Вимірювальні прилади для проведення енергоаудиту 

4,5 Е ВП08 Теплотехнічні вимірювання та прилади 

ВП09 Пристрої для відбору теплоносіїв для хіманалізів 

ВП10 Основи енергоменеджменту 

4,5 Е ВП11 Основи економіки паливно-енергетичного комплексу 

ВП12 Мембранні технології очистки води 

ВП13 
Високотемпературні теплотехнологічні процеси і 
установки 

6,0 Е 
ВП14 Паливно-транспорте господарство 

ВП15 Підготовка і контроль палива та мастил 

ВП16 Проектування, монтаж та експлуатація ТМОУ 

4,5 З ВП17 Монтаж та налагодження енергообладнання 

ВП18 Хімконтроль на ТЕС 

ВП19 Газопостачання підприємств 

3,0 З ВП20 Ремонт енергообладнання ТЕС 

ВП21 Водні режими  ТЕС 

ВП22 Виробництво та розподіл енергоносіїв 

4,5 Е ВП23 Сучасні енергоефективні технології 

ВП24 Виробництво та розподіл кондиційованої води 

ВП25 Теплова ізоляція в системах енергопостачання 

3,0 З ВП26 Матеріали та надійність енергообладнання ТЕС 

ВП27 Іноваційні технології водопідготовки 

ВП28 Техніко-економічні основи енергозбереження 

3,0 З ВП29 Технічні системи та обладнання ТЕС 

ВП30 Корозія енергообладнання ТЕС 

 Всьго за цикл 2.2 43,5  

 2.3 Курсові проекти   

КП03 Промислові тепломасообмінні апарати  

1,5 E КП04 Тепломасообмінні апарати ТЕС 

КП05 Тепломасообмінні процеси та апарати ТЕС 

 Всьго за цикл 2.3 1,5  

    

 Загальний обсяг вибіркових компонент: 60,0  

    

ВЗ37 Фізичне виховання****** 10,0  

ВП31 Військова підготовка******* 29,0  

    

 Дисципліни з інших освітніх програм******** 60,0 З 

  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240,0 
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4.2.2 Перелік компонентів ОП на основі ступеня молодшого спеціаліста 

Шифр 
ОК 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма 
підсумк. 
контрол

ю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти ОПП 

1.1. Навчальні дисципліни загальної підготовки 

ОЗ02 Вища математика 4,5 Е 

ОЗ03 Фізика 3,0 Е 

ОЗ06 Філософія 3,0 Е 

ОЗ07 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3,0 Е 

 Всьго за цикл 1.1 13,5  

1.2. Навчальні дисципліни професійної підготовки 

ОП05 Теоретичні основи теплотехніки 15,5 Е, КР 

ОП06 Теоретична механіка 9,0 З 

ОП07 Основи автоматики 4,5 Е 

ОП08 Метрологія та стандартизація 3,0 З 

ОП09 Гідрогазодинаміка 6,0 Е, КР 

ОП10 Опір матеріалів 3,0 З 

ОП11 Електротехніка та електроніка 4,5 З 

ОП12 Альтернативні джерела енергії 6,0 Е, КР 

ОП13 Паливо та теорія горіння 6,0 Е, КР 

ОП14 
Математичні методи та моделювання в розрахунках на 
ЕОМ 

3,0 З 

ОП15 Основи конструювання 3,0 З 

ОП16 Котельні установки ч. 1 4,5 Е 

ОП17 Котельні установки малої потужності 4,5 Е 

ОП18 Теплопостачання підприємств 3,0 З 

ОП19 Теплові двигуни ТЕС 3,0 З 

ОП20 Нагнітачі, вентилятори та насоси 3,0 З 

ОП21 Основи фінансування та кредитування в енергетиці 3,0 Е 

ОП22 
Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря на 
підприємствах 

6,0 Е 

 Всьго за цикл 1.2 90,0  

1.3 Курсові проекти 

К01 Котельні установки ч. 1 1,5 E 

К02 Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря на 
підприємствах 

1,5 E 

 Всьго за цикл 1.3 3,0  

1.4 Практична підготовка 

ПП01 Виробнича практика 4,5 З 

ПП02 Переддипломна практика 3,0 З 
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Шифр 
ОК 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма 
підсумк. 
контрол

ю 

 Всьго за цикл 1.4 7,5  

1.5 Атестація 

А01 Кваліфікаційна робота 6,0 Захист 

 ВСЬОГО за частиною 1 120,0  

Загальний обсяг обов'язкових компонентів:  

2. Вибіркові компоненти  ОПП 

2.1. Навчальні дисципліни загальної підготовки 

Для поглиблення  компетентностей, пов'язаних з володінням українською  мовою (для 
іноземних здобувачів) * 

ВЗ01 Українська мова як іноземна 11,0 З, Е 

 Всього 11,0  

 
Для набуття соціально-політичних, етико-
психологічгних та правових компетентностей** 

  

ВЗ02 Правознавство 

1,5 З 

ВЗ03 Трудове та підприємницьке право 

ВЗ04 Податкове право 

ВЗ05 Політологія 

ВЗ06 Психологія 

ВЗ07 Соціологія 

ВЗ08 Етика 

ВЗ09 Естетика 

ВЗ10 Практики культурної комунікації 

ВЗ11 Академічне письмо 

ВЗ12 Конфліктологія 

ВЗ13 Основи академічної доброчесності 

 Всього 6,0  

 
Для поглиблення компетентностей з безпечної 
діяльності*** 

  

ВЗ14 Основи фізіології праці 

3,0 З 
ВЗ15 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 

ВЗ16 Основи цивільного захисту 

ВЗ17 Пожежна безпека в міських системах 

 Всього 3,0  

 
Для поглиблення компетентностей з охорони 
довкілля та збалансованого 
природокористування**** 

  

ВЗ18 Основи екології 

3,0 З ВЗ19 Екологічна безпека 

ВЗ20 Екологія та сталий розвиток 

 Всього 3,0  

 
Для поглиблення компетентностей з економічної та 
фінансової грамотності***** 
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Шифр 
ОК 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма 
підсумк. 
контрол

ю 

ВЗ21 Економічна теорія 

3,0 З 

ВЗ22 Економічні студії 

ВЗ23 Макроекономіка та основи економічної політики 

ВЗ24 Основи комерційної діяльності 

ВЗ25 Основи ринкової економіки 

 Всього 3,0  

 Всьго за цикл 2.1 15,0  

2.2. Навчальні дисципліни професійної підготовки 

ВП01 Промислові тепломасообмінні апарати  

7,5 Е ВП02 Тепломасообмінні апарати ТЕС 

ВП03 Тепломасообмінні процеси та апарати ТЕС 

ВП04 Електропостачання промпідприємств 

3,0 З ВП05 Електрична частина ТЕС 

ВП06 Теоретичні основи хіміко-технологічних процесів 

ВП07 Вимірювальні прилади для проведення енергоаудиту 

4,5 Е ВП08 Теплотехнічні вимірювання та прилади 

ВП09 Пристрої для відбору теплоносіїв для хіманалізів 

ВП10 Основи енергоменеджменту 

4,5 Е ВП11 Основи економіки паливно-енергетичного комплексу 

ВП12 Мембранні технології очистки води 

ВП13 
Високотемпературні теплотехнологічні процеси і 
установки 

6,0 Е 
ВП14 Паливно-транспорте господарство 

ВП15 Підготовка і контроль палива та мастил 

ВП16 Проектування, монтаж та експлуатація ТМОУ 

4,5 З ВП17 Монтаж та налагодження енергообладнання 

ВП18 Хімконтроль на ТЕС 

ВП19 Газопостачання підприємств 

3,0 З ВП20 Ремонт енергообладнання ТЕС 

ВП21 Водні режими  ТЕС 

ВП22 Виробництво та розподіл енергоносіїв 

4,5 Е ВП23 Сучасні енергоефективні технології 

ВП24 Виробництво та розподіл кондиційованої води 

ВП25 Теплова ізоляція в системах енергопостачання 

3,0 З ВП26 Матеріали та надійність енергообладнання ТЕС 

ВП27 Іноваційні технології водопідготовки 

ВП28 Техніко-економічні основи енергозбереження 

3,0 З ВП29 Технічні системи та обладнання ТЕС 

ВП30 Корозія енергообладнання ТЕС 

 
Всьго за цикл 2.2 

 
43,5  

 2.3 Курсові проекти   
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Шифр 
ОК 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма 
підсумк. 
контрол

ю 

КП03 Промислові тепломасообмінні апарати  

1,5 E КП04 Тепломасообмінні апарати ТЕС 

КП05 Тепломасообмінні процеси та апарати ТЕС 

 Всьго за цикл 2.3 1,5  

    

 Загальний обсяг вибіркових компонент: 60,0  

    

ВП31 Військова підготовка******* 29,0  

    

 Дисципліни з інших освітніх програм******** 60,0 З 

  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 180,0 

Примітка:  

* Вивчається тільки іноземними студентами 

** В 3-6 семестрах (для заочної форми навчання 5-8 семестрах)  та в семестрах 1-4 (строк 

навчання 2 роки 10 місяців на основі ступеня молодшого спеціаліста) здобувачі обирають по 1 

навчальний дисципліні у семестр  

*** В 7 семестру (для заочної форми навчання 6 семестру)  та в 5 семестрі (строк 

навчання 2 роки 10 місяців на основі ступеня молодшого спеціаліста) здобувачі обирають 1 

навчальну дисципліну 

**** В 4 семестру та в 2 семестрі (строк навчання 2 роки 10 місяців на основі ступеня 

молодшого спеціаліста)  здобувачі обирають 1 навчальну дисципліну 

***** В 6 семестру (для заочної форми навчання 5 семестру) та в 4 семестрі (строк 

навчання 2 роки 10 місяців на основі ступеня молодшого спеціаліста)   здобувачі обирають 1 

навчальну дисципліну 

****** Години, що вказані у знаменнику, відводяться на заняття у секціях, групах 

здоров'я тощо 

*******Послідовність вивчення дисципліни, графік навчального процесу, форми 

проведення навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби поточного і підсумкового контролю 

встановлюються відповідною програмою військової підготовки. 

******** Дисципліни - в 3 - 8 семестрах (строк навчання 3 роки 10 місяців на основі 

загальної середньої освіти)  та в семестрах 1-6 (строк навчання 2 роки 10 місяців на основі 

ступеня молодшого спеціаліста) здобувачі можуть обирати дисципліни, обсягом 60,0 кредити 

ЄКТС з інших діючих навчальних планів Університету 
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4.3.1 Структурно-логічна схема ОПП бакалавра. Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми на основі повної загальної середньої освіти : 
1 семестр -30,0  2 семестр-30,0  3 семестр-30,0  4 семестр-30,0  5 семестр-30,0  6 семестр-30,0  7 семестр-30,0  8 семестр-30,0 

Іноземна мова (Англійська 

мова1, Німецька мова 1, 

Іспанська мова 1, Польська 
мова 1) 

3,0 

 

Іноземна мова (Англійська 

мова1, Німецька мова 1, 

Іспанська мова 1, Польська 
мова 1) 

3,0 

 

Вища математика 

4,5 

 

Українська мова (за 

професійним спрямуванням) 

3,0  

Електротехніка та електроніка 

4,5 

 

Математичні методи та 

моделювання в розрахунках на ЕОМ 

3,0  

Котельні установки малої потужності 

4,5 

 Опалення, вентиляція та 

кондиціювання повітря на 

підприємствах 
6,0 

 

               

Вища математика 

4,5 
 

Вища математика 

3,0 
 

Фізика 

3,0 
 

Теоретичні основи 

теплотехніки 
6,0 

 

Альтернативні джерела енергії 

5,0 
 

Основи конструювання 

3,0 
 

Теплопостачання підприємств 

3,0 

 Опалення, вентиляція та 

кондиціювання повітря на 
підприємствах 

КП 1,5 

               

Фізика 
6,0 

 
Фізика 

3,0 
 

Філософія 
3,0 

 
Основи автоматики 

4,5 
 

Альтернативні джерела енергії 
КР 1,0 

 
Котельні установки ч. 1 

4,5 
 

Теплові двигуни ТЕС 
3,0 

 Переддипломна практика 
3,0 

               

Хімія 

4,5 

 Історія України та 

української культури 

3,0 

 

Теоретичні основи 

теплотехніки 

8,0 

 

Метрологія та стандартизація 

3,0  

Паливо та теорія горіння 

5,0  
Котельні установки ч. 1 

КП 1,5 
 

Нагнітачі, вентилятори та насоси 

3,0 

 
Кваліфікаційна робота 

6,0 

               

Інформаційні технології та 

програмування 
7,5 

 

Інформаційні технології та 

програмування 
4,5 

 

Теоретичні основи 

теплотехніки 
КР 1,0 

 

Гідрогазодинаміка 

5,0 
 

Паливо та теорія горіння 
КР 1,0 

 

Виробнича практика 

4,5 

 

 

Основи фінансування та кредитування в 

енергетиці 

3,0 

 Газопостачання підприємств/ 

Ремонт енергообладнання ТЕС/ 
Водні режими  ТЕС 

3,0 

               

Вступ до фаху 
4,5 

 

Нарисна геометрія, 
інженерна та комп'ютерна 

графіка 

6,0 
 

Теоретична механіка 
9,0 

 
Гідрогазодинаміка 

КР 1,0 
 

Освітня компонента для набуття 

соціально-політичних, етико-
психологічгних та правових 

компетентностей 

1,5 

 

Освітня компонента для набуття 

соціально-політичних, етико-
психологічгних та правових 

компетентностей 

1,5 

 

Освітня компонента для набуття 

поглиблення компетентностей з 

економічної та фінансової грамотності 
3,0 

 Виробництво та розподіл 
енергоносіїв/ 

Сучасні енергоефективні технології/ 

Виробництво та розподіл 
кондиційованої води 

4,5 

               

 

 

Матеріалознавство та 
технологія матеріалів 

3,0 
 

Освітня компонента для 
набуття соціально-

політичних, етико-

психологічгних та правових 
компетентностей 

1,5 

 
Опір матеріалів 

3,0 
 

Промислові тепломасообмінні 
апарати/ 

Тепломасообмінні апарати ТЕС/ 

Тепломасообмінні процеси та 
апарати ТЕС 

7,5 

 

Освітня компонента для 

поглиблення компетентностей з 
економічної та фінансової 

грамотності 

3,0 

 
Освітня компонента для поглиблення 

компетентностей з безпечної діяльності 

3,0 

 Теплова ізоляція в системах 
енергопостачання/ 

Матеріали та надійність 

енергообладнання ТЕС/ 
Іноваційні технології водопідготовки 

3,0 

              

  

Теоретичні основи 

теплотехніки 

4,5 

 

 

 

Освітня компонента для 

набуття соціально-

політичних, етико-
психологічгних та правових 

компетентностей 

1,5 

 

Промислові тепломасообмінні 

апарати/ 

Тепломасообмінні апарати ТЕС/ 
Тепломасообмінні процеси та 

апарати ТЕС 

КП 1,5 

 

Вимірювальні прилади для 

проведення енергоаудиту/ 
Теплотехнічні вимірювання та 

прилади/ 

Пристрої для відбору теплоносіїв 
для хіманалізів 

4,5 

 

Високотемпературні теплотехнологічні 
процеси і установки/ 

Паливно-транспорте господарство/ 

Підготовка і контроль палива та мастил 
6,0 

 
Техніко-економічні основи енерго-

збереження/ 

Технічні системи та обладнання ТЕС/ 
Корозія енергообладнання ТЕС 

3,0 

 

               

      

Освітня компонента для 

поглиблення 
компетентностей з охорони 

довкілля та збалансованого 
природокористування 

3,0 

 

Електропостачання 

промпідприємств/ 
Електрична частина ТЕС/ 

Теоретичні основи хіміко-
технологічних процесів 

3,0 

 

Основи енерго-менеджменту/ 

Основи економіки паливно-

енергетичного комплексу/ 
Мембранні технології очистки води 

4,5 

 

Проектування, монтаж та експлуатація 

ТМОУ/ 
Монтаж та налагодження 

енергообладнання/ 
Хімконтроль на ТЕС 

4,5 

 

 

               

               

    
Дисципліни з інших освітніх 

програм 

1,5 

 
Дисципліни з інших освітніх 

програм 

4,5 

 
Дисципліни з інших освітніх 

програм 

13,5 

 
Дисципліни з інших освітніх 

програм 

13,5 

 
Дисципліни з інших освітніх програм 

13,5 

 
Дисципліни з інших освітніх програм 

13,5 

Умовні позначення: 

ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА  ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

ОК загальної 

підготовки 

 ОК професійної 

підготовки 

 ОК загальної 

підготовки 

 ОК професійної 

підготовки 

 ОК за іншими рівнями 

та ОП 

кр – кількість кредитів 
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4.3.2 Структурно-логічна схема ОПП бакалавра. ороткий опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми на основі ступеня молодшого спеціаліста 

 
 1 семестр-30,0  2 семестр-30,0  3 семестр-30,0  4 семестр-30,0  5 семестр-30,0  6 семестр-30,0 

 

Вища математика 

4,5 

 

Українська мова (за 

професійним спрямуванням) 

3,0  

Електротехніка та електроніка 

4,5 

 

Математичні методи та 

моделювання в розрахунках на ЕОМ 

3,0  

Котельні установки малої потужності 

4,5 

 Опалення, вентиляція та 

кондиціювання повітря на 

підприємствах 
6,0 

 

            

 

Фізика 

3,0 
 

Теоретичні основи 

теплотехніки 
6,0 

 

Альтернативні джерела енергії 

5,0 
 

Основи конструювання 

3,0 
 

Теплопостачання підприємств 

3,0 

 Опалення, вентиляція та 

кондиціювання повітря на 
підприємствах 

КП 1,5 

            

 
Філософія 

3,0 
 

Основи автоматики 
4,5 

 
Альтернативні джерела енергії 

КР 1,0 
 

Котельні установки ч. 1 
4,5 

 
Теплові двигуни ТЕС 

3,0 
 Переддипломна практика 

3,0 

            

 

Теоретичні основи 

теплотехніки 
8,0 

 

Метрологія та стандартизація 

3,0  

Паливо та теорія горіння 

5,0  
Котельні установки ч. 1 

КП 1,5 
 

Нагнітачі, вентилятори та насоси 

3,0 

 
Кваліфікаційна робота 

6,0 

            

 

Теоретичні основи 
теплотехніки 

КР 1,0 
 

Гідрогазодинаміка 
5,0 

 
Паливо та теорія горіння 

КР 1,0 
 

Виробнича практика 

4,5 
 

 

Основи фінансування та кредитування в 

енергетиці 
3,0 

 Газопостачання підприємств/ 
Ремонт енергообладнання ТЕС/ 

Водні режими  ТЕС 

3,0 

            

 

Теоретична механіка 

9,0 

 
Гідрогазодинаміка 

КР 1,0 
 

Освітня компонента для набуття 
соціально-політичних, етико-

психологічгних та правових 

компетентностей 
1,5 

 

Освітня компонента для набуття 
соціально-політичних, етико-

психологічгних та правових 

компетентностей 
1,5 

 

Освітня компонента для набуття 

поглиблення компетентностей з 
економічної та фінансової грамотності 

3,0 

 Виробництво та розподіл 

енергоносіїв/ 

Сучасні енергоефективні технології/ 
Виробництво та розподіл 

кондиційованої води 

4,5 

            

 

Освітня компонента для 
набуття соціально-

політичних, етико-
психологічгних та правових 

компетентностей 

1,5 

 
Опір матеріалів 

3,0 
 

Промислові тепломасообмінні 
апарати/ 

Тепломасообмінні апарати ТЕС/ 
Тепломасообмінні процеси та 

апарати ТЕС 

7,5 

 

Освітня компонента для 

поглиблення компетентностей з 
економічної та фінансової 

грамотності 
3,0 

 
Освітня компонента для поглиблення 

компетентностей з безпечної діяльності 

3,0 

 Теплова ізоляція в системах 
енергопостачання/ 

Матеріали та надійність 
енергообладнання ТЕС/ 

Іноваційні технології водопідготовки 

3,0 

            

 

 

 

Освітня компонента для 

набуття соціально-
політичних, етико-

психологічгних та правових 

компетентностей 
1,5 

 

Промислові тепломасообмінні 

апарати/ 
Тепломасообмінні апарати ТЕС/ 

Тепломасообмінні процеси та 

апарати ТЕС 
КП 1,5 

 

Вимірювальні прилади для 
проведення енергоаудиту/ 

Теплотехнічні вимірювання та 

прилади/ 
Пристрої для відбору теплоносіїв 

для хіманалізів 

4,5 

 

Високотемпературні теплотехнологічні 

процеси і установки/ 

Паливно-транспорте господарство/ 
Підготовка і контроль палива та мастил 

6,0 

 
Техніко-економічні основи енерго-

збереження/ 
Технічні системи та обладнання ТЕС/ 

Корозія енергообладнання ТЕС 

3,0 
 

            

 

 

 

Освітня компонента для 
поглиблення 

компетентностей з охорони 

довкілля та збалансованого 
природокористування 

3,0 

 

Електропостачання 
промпідприємств/ 

Електрична частина ТЕС/ 

Теоретичні основи хіміко-
технологічних процесів 

3,0 

 

Основи енерго-менеджменту/ 

Основи економіки паливно-
енергетичного комплексу/ 

Мембранні технології очистки води 

4,5 

 

Проектування, монтаж та експлуатація 
ТМОУ/ 

Монтаж та налагодження 

енергообладнання/ 
Хімконтроль на ТЕС 

4,5 

 

 

            

            

 

Дисципліни з інших освітніх 

програм 

1,5 

 

Дисципліни з інших освітніх 

програм 

4,5 

 

Дисципліни з інших освітніх 

програм 

13,5 

 

Дисципліни з інших освітніх 

програм 

13,5 

 
Дисципліни з інших освітніх програм 

13,5 

 
Дисципліни з інших освітніх програм 

13,5 

Умовні позначення: 

ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА  ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

ОК загальної 

підготовки 

 ОК професійної 

підготовки 

 ОК загальної 

підготовки 

 ОК професійної 

підготовки 

 ОК за іншими рівнями 

та ОП 

кр – кількість кредитів 
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5.1. Матриця співвідношення програмних компетентностей до освітніх компонентів  

 
Шифри освітніх 

компонент  
 

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

ко
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 
ЗК

1
 

ЗК
2

 

ЗК
3

 

ЗК
4

 

ЗК
5

 

ЗК
6

 

ЗК
7

 

ЗК
8

 

ЗК
9

 

ЗК
1

0 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

5
 

С
К

6
 

С
К

7
 

С
К

8
 

С
К

9
 

С
К

1
0 

С
К

1
1 

С
К

1
2 

С
К

1
3 

С
К

1
4 

С
К

1
5 

С
К

1
6 

С
К

1
7 

С
К

1
8 

С
К

1
9 

Дисципліни загальної підготовки 
ОЗ01 +     + +    +                    

ОЗ02 +   +  +    + +                    

ОЗ03 +   +  +    + +                    

ОЗ04 +     +     +                    

ОЗ05 +  +       +                     

ОЗ06 +      +   +                     

ОЗ07 +      +  +                      

Дисципліни професійної підготовки 
ОП01 +     +  +  +                     

ОП02 +     +   +                      

ОП03 +    + + +                        

ОП04 +           + +                  

ОП05 +     + +   +  +       +            

ОП06 +   +       +        +            

ОП07 +      +      +        +       + +  

ОП08 +           +     +     +         

ОП09 +   + +     +         +            

ОП10 +    +  +                        

ОП11 +   + +     +                     

ОП12 +      +      +       +    +  + +    

ОП13 +    +         +     +            

ОП14 +      +     +   +             + +  

ОП15 +   +  +                         

ОП16 +           +  +        +         

ОП17 +           +  +        +  + +   +  + 

ОП18 +             +      +    + + +    + 
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Шифри освітніх 
компонент  

 
Ін

те
гр

ал
ьн

а 
ко

м
п

ет
ен

тн
іс

ть
 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК
1

 

ЗК
2

 

ЗК
3

 

ЗК
4

 

ЗК
5

 

ЗК
6

 

ЗК
7

 

ЗК
8

 

ЗК
9

 

ЗК
1

0 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

5
 

С
К

6
 

С
К

7
 

С
К

8
 

С
К

9
 

С
К

1
0 

С
К

1
1 

С
К

1
2 

С
К

1
3 

С
К

1
4 

С
К

1
5 

С
К

1
6 

С
К

1
7 

С
К

1
8 

С
К

1
9 

ОП19 +           + + +     +   +         

ОП20 +     + +                        

ОП21 +     +    +                +     

ОП22 +      +       +      +    + +     + 

Курсові проекти 
К01 +           +  +        +         
К02 +      +       +      +           

Практична підготовка 
ПП01 + +   + + +  +        +       + +   +  + 

ПП02 + +   + + +  +        +       + +   +  + 

Атестація 
А01 + +    + +  +       +        + + + + +  + 
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5.2 Матриця співвідношення програмних результатів навчання до програмних компетентностей 

Програмні 
результати 
навчання 

ІК
-1

 
Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК
1

 

ЗК
2

 

ЗК
3

 

ЗК
4

 

ЗК
5

 

ЗК
6

 

ЗК
7

 

ЗК
8

 

ЗК
9

 

ЗК
1

0 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

5
 

С
К

6
 

С
К

7
 

С
К

8
 

С
К

9
 

С
К

1
0 

С
К

1
1 

С
К

1
2 

С
К

1
3 

С
К

1
4 

С
К

1
5 

С
К

1
6 

С
К

1
7 

С
К

1
8 

С
К

1
9 

РН 1 +  +        + +  +    +  +           
РН 2 + + +     +     + +  +  +  +  + +        
РН 3 + +   +  +  +                      
РН 4 +  + + +        + + + +   + +   +        
РН 5 +  + + +     +   + + + +   +            
РН 6 + + + + +   +  +    + + + +   +  +         
РН 7 + + + + + +  +    + + + + + + + + + + + +        
РН 8 +  + + +        + + + + + + +   + +        
РН 9 + +  + +  +  +  +  +  +   + + +   +        
РН 10 +  +   + + +      +  +  +   +          
РН 11 +  + + +       +  + +   +  +           
РН 12 +  + + +  + +    + + + + + + + +   +         
РН 13 +  + + +  + +    + + + + + + + + + + + +        
РН 14 +  + + +  + + +   + + + + +   + + + + +        
РН 15 +  +  +  +       +   +  + + + +         
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Програмні 
результати 
навчання 

ІК
-1

 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК
1

 

ЗК
2

 

ЗК
3

 

ЗК
4

 

ЗК
5

 

ЗК
6

 

ЗК
7

 

ЗК
8

 

ЗК
9
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К

3
 

С
К
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К
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К
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К
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К

9
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К

1
0 

С
К

1
1 

С
К

1
2 

С
К

1
3 

С
К

1
4 

С
К

1
5 

С
К

1
6 

С
К

1
7 

С
К

1
8 

С
К

1
9 

РН16 +  +  + +  +     +   +  +             
РН 17 + +  + +  +  + +      +  +             
РН 18      + + + + +    +  +    + + +         
РН 19                        + +      
РН 20                          +  +   
РН 21                          +    + 
РН22                         +  +    
РН 23                         +  +    
РН 24                        +    +   
РН 25                             +  
РН 26                        + +     + 
+РН 27                            + + + 
РН28                        +   + +   
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5.3 Матриця співвідношення програмних результатів навчання до освітніх компонент 
Програмні 
результати 
навчання 

Шифри освітніх компонент ОПП (обов’язкові) 
О

З
0

1
 

О
З

0
2
 

О
З

0
3
 

О
З

0
4
 

О
З

0
5
 

О
З

0
6
 

О
З

0
7
 

О
П

0
1

 

О
П

0
2

 

О
П

0
3

 

О
П

0
4

 

О
П

0
5

 

О
П

0
6

 

О
П

0
7

 

О
П

0
8

 

О
П

0
9

 

О
П

1
0

 

О
П

1
1

 

О
П

1
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1
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О
П

1
6

 

О
П

1
7

 

О
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1
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П
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1
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К
0

1
 

К
0

2
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П

0
1

 

П
П

0
2

 

А
0
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РН 1 + + + +   +                            

РН 2 + + + +   +                            

РН 3   +       +      +           +     + + + 

РН 4    +          +     +      + +   +  + + + + 

РН 5            +  +   +    + +             

РН 6     +    +  + + +   +  + +    + +    +  +     

РН 7   +     +  +            +     + +       

РН 8  +  +          +    + +     +  +   + + +    

РН 9 + +     + +  +           +       + +  +   + 

РН 10         +  +  +     + +   +       +  +    

РН 11        +      + +  +   + +    +          

РН 12         +  + + +   +    +   + +  +    +  + + + 

РН 13               + +     +             + 

РН 14      +      +     +    +       +    +   

РН 15               +     +  +   +  +        

РН 16     + +              +        +       

РН 17     + +                 + +      +  + +  

РН 18      +                 +       + + + +  

РН 19                             +   + + + 

РН 20                        +    +      + 

РН21                   +     + +   +       

РН 22                   +          +   + + + 

РН 23                   +               + 

РН 24              +       +           + +  

РН 25              +       +           + +  

РН26                   +     + +       + + + 

РН27                     +   +          + 

РН 28              +           +   + +     + 
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6. Форма атестації  бакалаврів  
 

Атестація випускників спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізації 
«Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження» проводиться у формі захисту 
кваліфікаційної роботи та завершується видачею документів встановленого зразка про 
присудження йому ступеня бакалавра та присвоєнням кваліфікації: Бакалавр з 
теплоенергетики за спеціалізацією теплоенергетика та менеджмент енергозбереження. 
Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
 

Форми атестації 
здобувачів вищої 
освіти  

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 
роботи  
 

Вимоги до 
кваліфікаційної 
роботи  
 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного 
спеціалізованого завдання або практичної проблеми 
теплоенергетики, що характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів 
електричної інженерії.  
Регламент обсягу (кількість сторінок та листів графічної частини) та 
структура роботи у відповідності до затвердженого Положення 
щодо оформлення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти 
рівня бакалавр: 50-60 сторінок пояснювальної записки, не менш 
ніж 3 листів графічної частини формату А1 
Кваліфікаційна робота не повинна містити плагіату, фальсифікації 
та фабрикації.  
Кваліфікаційна робота має бути розміщена на офіційному сайті 
закладу вищого навчального закладу або його підрозділу, або у 
депозитарії закладу вищої освіти.  
Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з 
обмеженим доступом, здійснювати у відповідності до вимог 
чинного законодавства.  
Інші вимоги мають бути визначені та легітимізовані у відповідних 
документах закладу вищої освіти.  

 
7 Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Державного університету  
«Одеська політехніка» складається з таких процедур і заходів, передбачених законом «Про 
вищу освіту»: 
 
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 працівників та 
регулярне оприлюднення результатів такого оцінювання на офіційному веб-сайті 
університету; 
4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; 
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому 
числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 
процесом; 
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7) забезпечення публічності інформації про освітні програми; 
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. 
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої 
діяльності Одеського національного політехнічного університету затверджено Вченою 
радою Одеського національного політехнічного університету, протокол від 29.10.2019 р. № 
3 та введено в дію наказом ректора від 31.10.2019 р. № 54.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w253
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w254
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w129
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Інформаційний додаток до ОП – Співвідношення компетентностей, результатів 
навчання до вибіркових освітніх компонентів  

Шифр 
вибір-
кового 

ОК 

Назва вибіркового 
ОК 

Компетентності Результати навчання 

ВЗ01 Українська мова як 
іноземна** 

К1 Здатність спілкуватися 
державною мовою як усно, 
так і письмово. 
К2. Здатність застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях. 

РН1. Дотримуватися норм 
сучасної української ділової 
та професійної мови 
РН2. Поглиблені навички 
спілкування, включаючи 
усну та письмову 
комунікацію українською 
мовою. 
РН3. Здійснювати пошук 
інформації з різних джерел 
для вирішення професійних 
завдань  

ВЗ02 
 

Правознавство К1. Знання та розуміння 
предметної області та 
розуміння професійної 
діяльності 
К2. Здатність реалізовувати 
свої права та обов’язки як 
члена суспільства, 
усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного 
демократичного) 
суспільства та необхідність 
його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і 
свобод людини і 
громадянина в Україні 

РН1. Асоціювати себе як 
члена громадянського 
суспільства, наукової 
спільноти, визнавати 
верховенство права, 
зокрема у професійній 
діяльності, розуміти і вміти 
користуватися власними 
правами і свободами, 
виявляти повагу до прав і 
свобод інших осіб, зокрема, 
членів колективу 
РН 2. Уміння орієнтуватися у 
системі національного права 
та використовувати набуті 
теоретичні знання на 
практиці 

ВЗ03 Трудове та 
підприємницьке 
право 

К1. Здатність застосовувати 
знання  у практичних 
ситуаціях 
К2. Здатність реалізовувати 
свої права та обов’язки як 
члена суспільства,  
усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного 
демократичного) 
суспільства та необхідність 
його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і 

РН1. Уміти враховувати 
особливості сучасного 
трудового та 
підприємницького права   
РН 2. Уміння орієнтуватися у 
системі трудового та 
підприємницького права та 
використовувати набуті 
теоретичні знання на 
практиці 
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свобод людини і 
громадянина в Україні 

ВЗ04 Податкове право К1. Розуміння основних 
теоретичних засад та 
практичних аспектів 
правового регулювання 
діяльності у сфері 
теплоенергетики. 
К2. Здатність реалізовувати 
свої права та обов’язки як 
члена суспільства, 
усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного 
демократичного) 
суспільства та необхідність 
його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і 
свобод людини і 
громадянина в Україні 

РН1. Уміти враховувати 
особливості сучасного 
правового стану  
РН 2. Уміння орієнтуватися у 
системі податкового права 
та використовувати набуті 
теоретичні знання на 
практиці 

ВЗ05 Політологія К1. Здатність реалізовувати 
свої права та обов’язки як 
члена суспільства, 
усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного 
демократичного) 
суспільства та необхідність 
його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і 
свобод людини і 
громадянина в Україні 
К2. Здатність до розуміння 
політики як соціального 
феноміну 

РН1. Знати основні політичні 
концепції, форми 
державного устрою, 
особливості політичної 
культури та усвідомлювати 
необхідність політичного 
партнерства і активної 
громадянської позиції. 
РН2. Уміння орієнтуватися в 
системі національної 
політики  

ВЗ06 Психологія К1. Знання та розуміння 
предметної області та 
розуміння професійної 
діяльності 
К2. Навички 
міжособистісної взаємодії 

РН1. Вміти працювати в 
команді, мати навички 
міжособистісної взаємодії, 
які дозволяють досягати 
професійних цілей 
РН2. Виявляти навички 
самостійної та колективної 
роботи, лідерські якості, 
організовувати роботу за 
умов обмеженого часу з 
наголосом на професійну 
сумлінність 

ВЗ07 Соціологія К1. Здатність до розуміння 
головних принципів 

РН1. Здійснювати аналіз 
закономірностей 
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функціонування соціуму. 
К2. Здатність враховувати 
соціальні, екологічні, 
етичні, економічні та 
комерційні міркування, що 
впливають на ефективність 
та результати інженерної 
діяльності в галузі 
теплоенергетики 

функціонування та розвитку 
соціуму. 
РН2. Розуміти важливість 
нетехнічних (суспільство, 
здоров'я і безпека, 
навколишнє середовище, 
економіка і промисловість) 
обмежень 
 

ВЗ08 Етика К1. Навички 
міжособистісної взаємодії 
К2. Здатність діяти на 
основі етичних міркувань 
(мотивів). 

РН1. Виявляти навички 
самостійної та колективної 
роботи, лідерські якості, 
організовувати роботу за 
умов обмеженого часу з 
наголосом на професійну 
сумлінність 
РН2. Знаходити орієнтири у 
вирішенні професійних та 
світоглядних питань  з  
урахуванням базових 
цінностей соціуму. 

ВЗ09 Естетика К1. Здатність працювати в 
команді 
К2. Здатність до цінування 
та поваги різноманітності та 
мультикультурності. 

РН1. Визнавати 
різноманітність культур, 
проводити їх аналіз; 
сприймати особливості 
взаємодії у системі 
орієнтації іншої культури 
РН2. Уміти знаходити 
орієнтири у вирішенні 
професійних та світоглядних 
питань з урахуванням 
базових цінностей соціуму 

ВЗ10 Практики культурної 
комунікації 

К1. Навички 
міжособистісної взаємодії 
К2.  Здатність  працювати  в 
команді. 

РН1. Мати навички 
критичного  мислення, 
викладати у зрозумілий 
спосіб власні думки, 
здійснювати їх аргументацію 
РН2. Мати навички взаємодії 
із іншими людьми, уміння 
роботи в групах 

ВЗ11 Академічне письмо К1. Навички 
міжособистісної взаємодії 
К1. Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел 
 

РН1. Мати навички 
критичного  мислення, 
викладати у зрозумілий 
спосіб власні думки, 
здійснювати їх аргументацію 
РН2. Вміти використовувати 
дані, надавати 
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аргументацію, критично 
оцінювати логіку та 
формувати висновки з 
наукових та аналітичних 
текстів  

ВЗ12 Конфліктологія К1. Здатність до аналізу 
сутності та причин 
конфліктів, розробки 
процедури регулювання 
конфлікті 
К2. Здатність працювати в 
команді 

РН1. Вмити аналізувати 
конфлікти, знати процедури 
регулювання конфліктів та 
сучасні методи ведення 
переговорів 
РН2. Мати навички взаємодії 
із іншими людьми, уміння 
роботи в групах 

ВЗ13 Основи академічної 
доброчесності 

К1. Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел 
К2. Здатність 
дотримуватись принципів 
академічної доброчесності 
в процесі навчання і 
наукової діяльності.  

РН1. Здійснювати навчання і 
наукову діяльність з 
дотриманням принципів 
академічної доброчесності. 
РН2. Вміти використовувати 
дані, надавати 
аргументацію, формувати 
висновки з наукових та 
аналітичних текстів 

ВЗ14 Основи фізіології 
праці 

К1. Здатність застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях. 
К2. Здатність виявляти, 
класифікувати і оцінювати 
ефективність систем і 
компонентів на основі 
використання аналітичних 
методів і методів  
моделювання в 
теплоенергетичній галузі 

РН1. Виявляти,  
формулювати і  вирішувати 
інженерні  завдання; 
розуміти важливість 
нетехнічних (суспільство, 
здоров'я і безпека, 
навколишнє середовище, 
економіка і промисловість) 
обмежень. 
РН2. Розробляти і 
проектувати складні вироби, 
процеси і системи, що 
задовольняють встановлені 
вимоги, які можуть  
включати обізнаність про 
технічні й нетехнічні 
(суспільство, здоров'я  і  
безпека, навколишнє 
середовище, економіка і 
промисловість) аспекти. 

ВЗ15 Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони 
праці 

К1. Здатність вчитися і 
оволодівати сучасними 
знаннями з безпеки 
життєдіяльності та основи 
охорони праці 

РН1. Розробляти і 
проектувати складні вироби, 
процеси і системи, що 
задовольняють встановлені 
вимоги, які можуть  
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К2. Здатність виявляти, 
класифікувати і оцінювати 
ефективність безпечної 
роботи систем та 
обладнання в  
теплоенергетичній галузі. 
 

включати обізнаність про 
технічні й нетехнічні 
(суспільство, здоров'я  і  
безпека, навколишнє 
середовище, економіка і 
промисловість) аспекти. 
РН2. Вміти  керувати  
професійною  діяльністю,  
участі  у  роботі  над  
проектами, відповідальності 
за прийняття рішень у сфері 
теплоенергетики з 
врахуванням безпечної 
роботи систем та 
обладнання. 

ВЗ16 Основи цивільного 
захисту 

К1. Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел 
з основ цивільного захисту 
населення 
К2. Здатність визначати,  
досліджувати та  
розв’язувати проблеми у 
сфері теплоенергетики, а 
також ідентифікувати  
обмеження, включаючи ті,  
що пов’язані з 
інженерними аспектами  і  
проблемами охорони  
природи, сталого розвитку,  
здоров'я і безпеки та 
оцінками ризиків 

РН1. Аргументувати і 
доносити судження, які 
відбивають інженерні 
рішення, відповідні 
соціальні, екологічні та 
етичні проблеми  до фахівців 
і нефахівців.  
РН2. Вміти керувати  
професійною  діяльністю,  
участі у роботі над  
проектами, відповідальності 
за прийняття рішень 

ВЗ17 Пожежна безпека в 
міських системах 

К1. Здатність застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях з пожарної 
безпеки 
К2. Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 

РН1. Розробляти і 
проектувати складні вироби 
процеси і системи, що 
задовольняють встановлені 
вимоги, які можуть  
включати обізнаність про 
технічні й нетехнічні 
(суспільство, здоров'я  і  
безпека, навколишнє 
середовище, економіка і 
промисловість) аспекти. 
РН2. Вміти  керувати  
професійною  діяльністю,  з 
використанням відповідних 
нормативних документів  
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ВЗ18 Основи екології К1. Знання та розуміння 
теоретичних основ екології, 
охорони довкілля. 
К2. Здатність враховувати 

соціальні, екологічні, 

етичні, економічні та 

комерційні міркування, що 

впливають на ефективність 

та результати інженерної 

діяльності  

РН1. Знати основні фактори 
техногенного впливу на 
навколишнє середовище і 
основні методи захисту 
довкілля  
РН2. Знати нормативну базу 
з охорони навколишнього 
середовища в галузі 
 

ВЗ19 Екологічна безпека К1. Здатність до оцінки 
впливу процесів 
техногенезу на стан 
навколишнього 
середовища та виявлення 
екологічних ризиків, 
пов’язаних з виробничою 
діяльністю. 

РН1. Уміти проводити аналіз 
виникнення екологічно-
небезпечних ситуацій та 
визначати рівні екологічної 
небезпеки. 
РН2. Компілювати принципи 

управління, на яких 

базується система 

екологічної безпеки, 

аналізувати та запобігати                    

причинам виникнення 

екологічної небезпеки для 

обґрунтування 

управлінських рішень.  

ВЗ20 Екологія та сталий 
розвиток 

К1. Знання та розуміння 
основних принципів 
екології та сталевого  
розвитку. 
К2. Прагнення до 
збереження 
навколишнього 
середовища та здійснення 
безпечної діяльності 
 

РН1. Уміти здійснювати 
моніторингові дослідження 
природних і соціально-
економічних систем. 
РН2. Формувати плани дій 
для збалансованого 
розвитку регіонів. 
РН3. Впроваджувати 
рішення, необхідні для 
забезпечення сталого  
розвитку в умовах 
інформаційного суспільства. 

ВЗ21 Економічна теорія К1. Здатність навчатися і 
оволодівати сучасними 
знаннями. 
К2. Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 

РН1. Вміти мислити сучасно, 
адекватно специфіці 
соціально-економічних 
перетворень, 
використовувати нові 
світоглядні, концептуальні 
позиції економічної теорії та 
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основ комерційної 
діяльності. 
РН2. Аналізувати основні 
економічні проблеми різних 
сфер соціальних 
комунікацій.  

ВЗ22 Економічні студії К1. Здатність аналізувати 
тенденції сучасного 
інформаційного ринку для 
провадження бізнес- 
діяльності. 
К2.  Здатність  до  
розуміння сутності й  
закономірностей 
функціонування 
економічного життя 
суспільства. 

РН1. Аналізувати основні 
економічні проблеми різних 
сфер соціальних 
комунікацій. 
РН2. Пояснювати закони 
розвитку економічних 
систем та їх складників. 

ВЗ23 Макроекономіка та 
основи економічної 
політики 

К1. Розуміння 
закономірностей 
функціонування 
національної економіки, 
вміння аналізувати 
розвиток економіки 
держави. 
К2. Знання принципів 
формування механізму 
господарювання ринкової 
економічної системи, 
аналіз їх розвитку. 

РН1. Знати основні методи 
системного аналізу, 
закономірності побудови, 
функціонування та розвитку 
сучасних економічних 
систем на макрорівні для 
розв’язання задач 
формування економічної 
політики держави. 
РН2. Демонструвати 
абстрактне мислення, 
систематизувати й 
упорядковувати отриману 
інформацію; демонструвати 
знання про природу та 
характер економіко-
політичних процесів на рівні 
національної економічної 
системи; розуміти процес 
опису та оцінювання 
макроекономічної ситуації, 
використання різних 
джерела інформації про 
економіко-політичні події та 
процеси; обґрунтовувати 
власну думку щодо 
конкретних умов реалізації 
форм соціально-
економічних відносин на 
макрорівні. 
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ВЗ24 Основи комерційної 
діяльності 

К1. Навички використання 
інформаційних і 
комунікаційних технологій. 

РН1. Уміти застосовувати  
сучасні технології щодо 
формування попиту 
споживачів на продукцію 
послуги. Організовувати 
оперативну торговельно-
посередницьку діяльність. 
Управляти матеріально-
технічним забезпеченням, 
товарно-матеріальними 
потоками. Використовувати 
сучасні Інтернет-технології в 
комерційній діяльності 
посередницьких 
підприємств. 
РН2. Вміти використовувати 
комунікаційні технології для 
підтримування гармонійних 
ділових та особистісних 
контактів, як передумову 
ділового успіху. Вміти 
обробляти отримані 
результати, аналізувати, 
осмислювати та подавати їх, 
обґрунтовувати 
запропоновані рішення на 
сучасному науково-
технічному рівні, 
використати результати 
самостійного пошуку, 
аналізу та синтезу 
інформації з різних джерел 
для ефективного рішення 
задач професійної 
діяльності. 

ВЗ25 Основи ринкової 
економіки 

К1. Здатність застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях. 
К2. Здатність 
організовувати й 
контролювати командну 
професійну діяльність. 

РН1. Оволодіння сучасними 
знаннями в області 
фінансової грамотності з 
метою адаптації та 
подальшої інтеграції 
особистості в сучасному 
світі. Мати уявлення про 
місце і роль грошей у житті 
споживача та про 
можливості отримання 
доходів, включно з 
виконанням оплачуваних 
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видів робіт і створення 
власного бізнесу. 
Формування досвіду 
раціональної економічної 
поведінки; освоєння знань з 
фінансової грамотності для 
майбутньої роботи й 
ефективної самореалізації. 
РН2. Уміння ефективно 

управляти бюджетом і 
особистими фінансами. 
Формування навичок 
прийняття виважених та 
обґрунтованих фінансових 
рішень задля формування 
фінансової самостійності, 
успішності та фінансової 
незалежності. 
РН3. Уміння застосовувати 
способи розподілу грошей 
між заощадженнями та 
витратами, критично 
розглядати можливості в 
сфері планування 
особистого бюджету. 
Застосовувати інструменти 
інвестування фінансових 
ресурсів з урахуванням 
особистих інтересів або 
інтересів бізнесу. 

ВП01 Промислові 
тепломасообмінні 
апарати  

К1. Здатність проектувати 
та експлуатувати 
теплоенергетичне 
обладнання. 
К2. Здатність підбирати за 
розрахунковими даними 
елементи основного та 
допоміжного обладнання. 

 

РН1. Знати і розуміти  
інженерні науки, що  лежать 
в основі  спеціальності 
«Теплоенергетика»  
відповідної  спеціалізації,  на  
рівні,  необхідному  для 
досягнення  інших  
результатів  освітньої  
програми,  в  тому  числі  
певна обізнаність в останніх 
досягненнях науки і техніки у 
сфері теплоенергетики. 
РН2. Розуміти  основні  
методики  проектування  і  
дослідження  в  
теплоенергетиці,  а також їх 
обмеження. 
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РН3. Вміти проектувати 
теплоенергетичне 
обладнання та розробляти 
технологічні схеми у 
відповідності до технічних 
умов та нормативних 
документів. 
РН 4. Вміти оцінювати 
результати розрахунків 
теплоенергетичного 
обладнання щодо 
ефективності його роботи. 

ВП02 
 

Тепломасообмінні 
апарати ТЕС 
 
 

К1. Здатність проектувати 
та експлуатувати 
теплоенергетичне 
обладнання. 
К2. Здатність розраховувати 
основні параметри 
теплоенергетичного 
обладнання 
 
 

РН1. Знати і розуміти  
інженерні науки, що  лежать 
в основі  спеціальності 
«Теплоенергетика»  
відповідної  спеціалізації,  на  
рівні,  необхідному  для 
досягнення  інших  
результатів  освітньої  
програми,  в  тому  числі  
певна обізнаність в останніх 
досягненнях науки і техніки у 
сфері теплоенергетики. 
РН2. Знати  і  розуміти  
технічні  стандарти  і  
правила  техніки  безпеки  у  
сфері теплоенергетики.  
РН3. Розуміти  ключові  
аспекти  та  концепції  
теплоенергетики,  технології 
виробництва, передачі, 
розподілу і використання 
енергії. 
РН 4. Вміти оцінювати 
режими експлуатації 
теплоенергетичного 
обладнання щодо надійності 
його роботи. 

ВП03 
 

Тепломасообмінні 
процеси та апарати 
ТЕС 

К1 Здатність 
використовувати наукову і 
технічну літературу та інші 
джерела інформації у 
професійній діяльності в 
теплоенергетичній галузі. 
К2. Здатність оцінювати 
вплив характеристик 

РН1. Виявляти,  
формулювати і  вирішувати 
інженерні  завдання у  
теплоенергетиці; розуміти 
важливість нетехнічних 
(суспільство, здоров'я і 
безпека, навколишнє 
середовище, економіка і 
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теплоносіїв на ефективність 
роботи теплоенергетичного 
обладнання. 
 

промисловість) обмежень.. 
РН2. Знати  і  розуміти  
технічні  стандарти  і  
правила  техніки  безпеки  у  
сфері теплоенергетики.  
РН3. Вміти проводити 
розрахунки та надавати 
рекомендації, що до 
ефективної роботи систем 
теплоенергетичної галузі. 
РН 4. Знати і розуміти 
основні вимоги до 
теплоносіїв щодо 
теплоенергетичного 
обладнання. 

ВП04 Електропостачання 
промпідприємств 

К1. Здатність  застосовувати  
і  інтегрувати  знання  і  
розуміння  інших  
інженерних дисциплін для 
вирішення професійних 
проблем. 
К2.Здатність демонструвати 
знання і розуміння засад з 
енергозбереження 
теплоенергетичних 
об’єктів, оцінювати 
енергоспоживання і 
розробляти заходи з 
енергозбереження 
 

РН1. Застосовувати передові 
досягнення електричної 
інженерії та суміжних 
галузей при проектуванні 
об’єктів і процесів 
теплоенергетики. 
РН2. Знати  і  розуміти  
технічні  стандарти  і  
правила  техніки  безпеки  у  
сфері теплоенергетики. 
РН3. Здатність 
використовувати 
математичні методи та 
моделювання енергетичних 
процесів з застосуванням 
сучасних методів обробки 
інформації. 
РН4. Розуміти основні 
методики розрахунків 
систем енергопостачання 
промислових підприємств. 

ВП05 Електрична частина 
ТЕС 

К1. Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел.  
К2. Здатність  враховувати  
ширший  
міждисциплінарний  
інженерний  контекст  у 
професійній діяльності в 
сфері теплоенергетики. 

РН1. Застосовувати передові 
досягнення електричної 
інженерії та суміжних 
галузей при проектуванні 
об’єктів і процесів 
теплоенергетики. 
РН2. Розуміти  основні  
методики  проектування  і  
дослідження  в  
теплоенергетиці,  а також їх 
обмеження. 
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РН3. Оцінювати ефективність 
роботи теплоенергетичних 
систем, об’єктів, обладнання 
РН4. Здатність 
використовувати основні 
методики проектування 
систем енергопостачання 
електричних станцій. 

ВП06 Теоретичні основи 
хіміко-технологічних 
процесів 

К1. Здатність застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях. 
СК2. Здатність виявляти, 
класифікувати і оцінювати 
ефективність систем і 
компонентів на основі 
використання аналітичних 
методів і методів  
моделювання в 
теплоенергетичній галузі. 
 

РН1. Виявляти,  
формулювати і  вирішувати 
інженерні  завдання у  
теплоенергетиці; розуміти 
важливість нетехнічних 
(суспільство, здоров'я і 
безпека, навколишнє 
середовище, економіка і 
промисловість) обмежень. 
РН2. Розуміти  основні  
методики  проектування  і  
дослідження  в  
теплоенергетиці,  а також їх 
обмеження. 
РН3. Вміти проводити 
розрахунки та надавати 
рекомендації, що до 
ефективної роботи систем 
теплоенергетичної галузі. 
РН 4. Знати і розуміти 
основні вимоги до 
теплоносіїв щодо 
теплоенергетичного 
обладнання. 

ВП07 
 

Вимірювальні 
прилади для 
проведення 
енергоаудиту 

К1. Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел.  
К2.Здатність 
використовувати сучасні 
вимірювальні прилади для 
проведення енергоаудиту 
 
 

РН1. Мати лабораторні / 
технічні навички, планувати і 
виконувати 
експериментальні 
дослідження в 
теплоенергетиці за 
допомогою сучасних 
методик і обладнання, 
оцінювати точність і 
надійність результатів, 
робити обґрунтовані 
висновки. 
РН2. Вміти  складати 
матрицю теплотехнічних 
вимірювань. 
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РН3. Аргументувати 
доцільність використання 
певних вимірювальних 
приладів для проведення 
енергоаудиту  

ВП08 Теплотехнічні 
вимірювання та 
прилади 

К1. Здатність  застосовувати  
і  інтегрувати  знання  і  
розуміння  інших  
інженерних дисциплін для 
вирішення професійних 
проблем. 
К2. Здатність аналізувати та 
обробляти інформацію від 
вимірювальних систем в 
теплоенергетичної галузі   
 

РН1. Мати лабораторні / 
технічні навички, планувати і 
виконувати 
експериментальні 
дослідження в 
теплоенергетиці за 
допомогою сучасних 
методик і обладнання, 
оцінювати точність і 
надійність результатів, 
робити обґрунтовані 
висновки. 
РН2. Розуміти  основні  
властивості  та  обмеження  
застосовуваних  матеріалів, 
обладнання та інструментів, 
інженерних технологій і 
процесів 
РН3. Розуміти  ключові  
аспекти застосування 
вимірювальних приладів 
РН34. Вміти проводити 
аналіз достовірності 
отриманих результатів під 
час вимірювання. 

ВП09 Пристрої для 
відбору теплоносіїв 
для хіманалізів 

К1. Здатність  враховувати  
ширший  
міждисциплінарний  
інженерний  контекст  у 
професійній діяльності в 
сфері теплоенергетики. 
К2. Здатність забезпечувати 
якість в теплоенергетичній 
галузі. 

РН1. Обирати і 
застосовувати придатні 
типові аналітичні, 
розрахункові та 
експериментальні методи; 
правильно інтерпретувати 
результати таких 
досліджень.  
РН2. Знати  і  розуміти  
технічні  стандарти  і  
правила  техніки  безпеки  у  
сфері теплоенергетики. 
РН3. Розуміти  основні  
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властивості  та  обмеження  
застосовуваних  матеріалів, 
обладнання та інструментів, 
інженерних технологій і 
процесів. 
РН4. Оцінювати ефективність 
роботи теплоенергетичних 
систем, об’єктів, обладнання 

ВП10 
 
 

Основи 
енергоменеджменту 

К1. Здатність  розробляти  
плани  і  проекти  для  
забезпечення  досягнення  
поставленої певної  мети  з  
урахуванням  всіх  аспектів  
вирішуваної  проблеми,  
включаючи виробництво,  
експлуатацію,  технічне  
обслуговування  та  
утилізацію 
теплоенергетичного 
обладнання. 
К2.Здатність застосування 
основ сучасного 
енергоменеджменту  для 
підвищення ефективності 
роботи підприємств 
енергетичної та 
теплотехнічної галузі  
 

РН1. Розробляти і 
проектувати складні вироби 
в теплоенергетичній галузі, 
процеси і системи, що 
задовольняють встановлені 
вимоги, які можуть  
включати обізнаність про 
технічні й нетехнічні 
(суспільство, здоров'я  і  
безпека, навколишнє 
середовище, економіка і 
промисловість) аспекти 
РН2. Знати  і  розуміти 
необхідність використання 
системи енергетичного 
менеджменту на сучасному 
виробництву з метою 
ефективного 
енерговикористання  
РН3. Вміти обґрунтовувати 
доцільність використання 
енергоефективних методів з 
метою енергозбереження 
РН4. Аргументувати 
доцільність використання 
певних вимірювальних 
приладів для проведення 
енергоаудиту 

ВП11 Основи економіки 
паливно-
енергетичного 
комплексу 
 
 

К1. Здатність враховувати 
знання і розуміння 
комерційного та 
економічного контексту 
при прийнятті рішень в 
теплоенергетичній галузі. 
К2.Здатність проводити 
економічні розрахунки 
паливно-енергетичного 
комплексу 
 

РН1. Мати навички  
розв’язання складних  задач 
і практичних  проблем, що 
передбачають реалізацію  
інженерних проектів і  
проведення досліджень 
відповідно до спеціалізації. 
РН2 Вміти обґрунтовувати 
доцільність використання 
енергоефективних методів з 
метою енергозбереження 



 

 

   44 

РН3. Мати навички  
розв’язання  економічних  
задач паливно-
енерегетичного комплексу  
РН4. Знати заходи з 
підвищення енергетичної 
ефективності теплових 
процесів та 
теплоенергетичних 
установок 

ВП12 Мембранні 
технології очистки 
води 
 
 

К1. Здатність застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях. 
К2. Здатність забезпечувати 
якість в теплоенергетичній 
галузі. 
 

РН1. Виявляти,  
формулювати і  вирішувати 
інженерні  завдання у  
теплоенергетиці; розуміти 
важливість нетехнічних 
(суспільство, здоров'я і 
безпека, навколишнє 
середовище, економіка і 
промисловість) обмежень. 
РН2. Розуміти  основні  
методики  проектування  і  
дослідження  в  
теплоенергетиці,  а також їх 
обмеження. 
РН3. Вміти проектувати 
теплоенергетичне 
обладнання та розробляти 
технологічні схеми у 
відповідності до технічних 
умов та нормативних 
документів 
РН4. Вміти проводити 
розрахунки та надавати 
рекомендації, що до 
ефективної роботи систем 
теплоенергетичної галузі. 

ВП13 Високотемпературні 
теплотехнологічні 
процеси і установки 

К1. Здатність проектувати 
та експлуатувати 
теплоенергетичне 
обладнання. 
К2. Здатність розраховувати 
основні параметри 
теплоенергетичного 
обладнання 
 

РН1. Розуміння 
міждисциплінарного 
контексту спеціальності 
«Теплоенергетика» 
РН2. Розуміти ключові  
аспекти та концепції  
теплоенергетики,  технології 
виробництва, передачі, 
розподілу і використання 
енергії. 
РН3. Знати заходи з 



 

 

   45 

підвищення енергетичної 
ефективності теплових 
процесів та 
теплоенергетичних 
установок 
РН4. Вміти проводити 
розрахунки та надавати 
рекомендації, що до 
ефективної роботи систем 
теплоенергетичної галузі. 

ВП14 Паливно-транспорте 
господарство 

К1 Здатність 
використовувати наукову і 
технічну літературу та інші 
джерела інформації у 
професійній діяльності в 
теплоенергетичній галузі. 
К2. Здатність проводити 
економічні розрахунки 
паливно-енергетичного 
комплексу 
 

РН1. Розробляти і 
проектувати складні вироби 
в теплоенергетичній галузі, 
процеси і системи, що 
задовольняють встановлені 
вимоги, які можуть  
включати обізнаність про 
технічні й нетехнічні 
(суспільство, здоров'я  і  
безпека, навколишнє 
середовище, економіка і 
промисловість) аспекти. 
РН2. Розуміти  ключові  
аспекти  та  концепції  
теплоенергетики,  технології 
виробництва, передачі, 
розподілу і використання 
енергії. 
РН5. Мати навички  
розв’язання  економічних  
задач паливно-
енерегетичного комплексу  
РН3. Вміти проектувати 
теплоенергетичне 
обладнання та розробляти 
технологічні схеми у 
відповідності до технічних 
умов та нормативних 
документів 

ВП15 Підготовка і 
контроль палива та 
мастил 
 

К1. Здатність забезпечувати 
якість в теплоенергетичній 
галузі. 
К2. Здатність аналізувати та 
обробляти інформацію від 
вимірювальних систем в 
теплоенергетичної галузі . 

РН1. Розуміти  основні  
методики  проектування  і  
дослідження  в  
теплоенергетиці,  а також їх 
обмеження. 
РН2. Знати заходи з 
підвищення енергетичної 
ефективності теплових 
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процесів та 
теплоенергетичних 
установок 
РН3. Вміти проводити 
розрахунки та надавати 
рекомендації, що до 
ефективної роботи систем 
теплоенергетичної галузі. 
РН 4. Знати і розуміти 
основні вимоги до безпечної 
підготовки та контроль за 
якістю палива. 

ВП16 
 
 

Проектування, 
монтаж та 
експлуатація ТМОУ 

К1. Здатність проектувати 
та експлуатувати 
теплоенергетичне 
обладнання. 
К2. Здатність підбирати за 
розрахунковими даними 
елементи основного та 
допоміжного обладнання. 
 

РН1. Застосовувати передові 
досягнення електричної 
інженерії та суміжних 
галузей при проектуванні 
об’єктів і процесів 
теплоенергетики. 
РН2. Розуміти  ключові  
аспекти  та  концепції  
теплоенергетики,  технології 
виробництва, передачі, 
розподілу і використання 
енергії.  
РН3. Розуміти  основні  
методики  проектування  і  
дослідження  в  
теплоенергетиці,  а також їх 
обмеження 
РН 4. Вміти оцінювати 
результати розрахунків 
теплоенергетичного 
обладнання щодо 
ефективності його роботи. 

ВП17 Монтаж та 
налагодження 
енергообладнання 
 

К1. Здатність проектувати 
та експлуатувати 
теплоенергетичне 
обладнання. 
К2. Здатність  враховувати  
ширший  
міждисциплінарний  
інженерний  контекст  у 
професійній діяльності в 
сфері теплоенергетики. 

РН1. Аналізувати і 
використовувати сучасні 
інженерні технології, 
процеси, системи і 
обладнання у сфері 
теплоенергетики. 
РН2. Вміти знаходити 
необхідну інформацію в 
технічній літературі, 
наукових базах даних та 
інших джерелах інформації, 
критично оцінювати і 
аналізувати її 
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РН3. Знати  і  розуміти  
технічні  стандарти  і  
правила  техніки  безпеки  у  
сфері теплоенергетики 
РН14. Мати навички  
розв’язання  складних  задач  
і  практичних  проблем,  що 
передбачають реалізацію 
інженерних проектів і 
проведення досліджень 
відповідно до спеціалізації. 

ВП18 Хімконтроль на ТЕС 
 

К1. Здатність  
дотримуватися  
професійних  і  етичних  
стандартів  високого  рівня  
у діяльності в 
теплоенергетичній галузі. 
К2. Здатність забезпечувати 
якість в теплоенергетичній 
галузі. 
 

РН1. Обирати і 
застосовувати придатні 
типові аналітичні, 
розрахункові та 
експериментальні методи; 
правильно інтерпретувати 
результати таких 
досліджень.  
РН2. Знати  і  розуміти  
технічні  стандарти  і  
правила  техніки  безпеки  у  
сфері теплоенергетики. 
РН3. Оцінювати ефективність 
роботи теплоенергетичних 
систем, об’єктів, 
обладнання. 
РН4. Вміти проводити аналіз 
достовірності отриманих 
результатів під час 
вимірювання. 

ВП19 Газопостачання 
підприємств 

К1. Здатність 
використовувати новітні та 
типові методики з 
розрахунку та підбора 
газового обладнання  
К2.Здатність управляти 
споживанням палива  на 
теплоенергетичних об’єктах 
 

РН1. Аналізувати і 
використовувати сучасні 
інженерні технології, 
процеси, системи і 
обладнання у сфері 
теплоенергетики. 
РН4. Знати  і  розуміти  
технічні  стандарти  і  
правила  техніки  безпеки  у  
сфері теплоенергетики. 
РН5. Розуміти  ключові  
аспекти  та  концепції  
теплоенергетики,  технології 
виробництва, передачі, 
розподілу і використання  
газового палива 
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РН 35. Знати і розуміти 
основні вимоги до безпечної 
підготовки та контроль за 
якістю палива. 

ВП20 Ремонт 
енергообладнання 
ТЕС 

К1. Здатність проектувати 
та експлуатувати 
теплоенергетичне 
обладнання. 
К2 Здатність 
використовувати наукову і 
технічну літературу та інші 
джерела інформації у 
професійній діяльності в 
теплоенергетичній галузі. 
 

РН1. Аналізувати і 
використовувати сучасні 
інженерні технології, 
процеси, системи і 
обладнання у сфері 
теплоенергетики. 
РН2. Знати  і  розуміти  
технічні  стандарти  і  
правила  техніки  безпеки  у  
сфері теплоенергетики 
РН3. Розуміти  основні  
властивості  та  обмеження  
застосовуваних  матеріалів, 
обладнання та інструментів, 
інженерних технологій і 
процесів. 
РН4. Знати заходи з 
підвищення енергетичної 
ефективності теплових 
процесів та 
теплоенергетичних 
установок 

ВП21 Водні режими  ТЕС К1. Здатність забезпечувати 
якість в теплоенергетичній 
галузі. 
К2. Здатність аналізувати та 
обробляти інформацію від 
вимірювальних систем в 
теплоенергетичної галузі . 

РН1. Обирати і 
застосовувати придатні 
типові аналітичні, 
розрахункові та 
експериментальні методи; 
правильно інтерпретувати 
результати таких 
досліджень.  
РН2. Знати  і  розуміти  
технічні  стандарти  і  
правила  техніки  безпеки  у  
сфері теплоенергетики. 
РН3. Вміти проводити 
розрахунки та надавати 
рекомендації, що до 
ефективної роботи систем 
теплоенергетичної галузі. 
РН 4. Знати і розуміти 
основні вимоги до 
теплоносіїв щодо 
теплоенергетичного 
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обладнання. 

ВП22 
 
 

Виробництво та 
розподіл 
енергоносіїв 

К1. Здатність проектувати 
та експлуатувати 
теплоенергетичне 
обладнання. 
К2. Здатність використання 
необхідного обладнання 
для виробництва та 
розподілу енергоносіів 
різного призначення 
 

РН1. Застосовувати передові 
досягнення електричної 
інженерії та суміжних 
галузей при проектуванні 
об’єктів і процесів 
теплоенергетики. 
РН2. Розуміти  ключові  
аспекти  та  концепції  
теплоенергетики,  технології 
виробництва, передачі, 
розподілу і використання 
енергії. 
РН3. Знати  і  розуміти  
технічні  стандарти  і  
правила  техніки  безпеки  у  
сфері теплоенергетики. 
РН4. Вміти аналізувати стан 
сучасних системи 
енергопостачання  

ВП23 Сучасні 
енергоефективні 
технології 

К2. Здатність  розробляти  
плани  і  проекти  для  
забезпечення  досягнення  
поставленої певної  мети  з  
урахуванням  всіх  аспектів  
вирішуваної  проблеми,  
включаючи виробництво,  
експлуатацію,  технічне  
обслуговування  та  
утилізацію 
теплоенергетичного 
обладнання. 
К3.Здатність використання 
сучасних енергоефетивних 
технологій у енергетичної 
галузі 

РН1. Аналізувати і 
використовувати сучасні 
інженерні технології, 
процеси, системи і 
обладнання у сфері 
теплоенергетики. 
РН3. Мати 
лабораторні/технічні 
навички, планувати і 
виконувати 
експериментальні 
дослідження в 
теплоенергетиці за 
допомогою сучасних 
методик і обладнання, 
оцінювати точність і 
надійність результатів, 
робити обґрунтовані 
висновки. 
РН5. Знати і розуміти 
доцільність використання 
сучасних енергоефективних 
технологій у промисловості 
та житловому-
господарському секторі 
країни 
РН32. Розуміти основні 
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методики розрахунків 
систем енергопостачання 
підприємств. 

ВП24 Виробництво та 
розподіл 
кондиційованої 
води 

К1. Здатність  враховувати  
ширший  
міждисциплінарний  
інженерний  контекст  у 
професійній діяльності в 
сфері теплоенергетики. 
К2. Здатність забезпечувати 
якість в теплоенергетичній 
галузі. 

РН1. Аналізувати і 
використовувати сучасні 
інженерні технології, 
процеси, системи і 
обладнання у сфері 
теплоенергетики. 
РН2.Знати особливості 
приготування та розподілу 
води для енергетичних 
підприємств та установ. 
РН3. Розуміти  основні  
властивості  та  обмеження  
застосовуваних  матеріалів, 
обладнання та інструментів, 
інженерних технологій і 
процесів. 
РН 4. Знати і розуміти 
основні вимоги до 
теплоносіїв щодо 
теплоенергетичного 
обладнання. 

ВП25 
 
 

Теплова ізоляція в 
системах 
енергопостачання 

К1. Здатність забезпечувати 
якість в теплоенергетичній 
галузі.  
К2.Здатність до виконання 
розрахунків та 
обґрунтування 
використання теплової 
ізоляції в системах 
енергопостачання  
 
 

РН1. Мати  навички  
розв’язання  складних  задач  
і  практичних  проблем,  що 
передбачають  реалізацію  
інженерних  проектів  і  
проведення  досліджень 
відповідно до спеціалізації. 
РН2. Розуміти основні 
методики розрахунку 
інноваційних систем 
енергопостачання та 
енергообладнання 
РН3. Знати сучасні 
технології, які 
використовуються у 
енергетичної галузі  
РН4. Вміти проводити 
розрахунки та надавати 
рекомендації, що до 
ефективної роботи систем 
теплоенергетичної галузі. 
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ВП26 
 

Матеріали та 
надійність 
енергообладнання 
ТЕС 

К1. Здатність приймати 
обґрунтовані рішення. 
К2.Здатність 
використовувати необхідні 
матеріали для надійності 
роботи енергообладнання  
 

РН1. Вміти знаходити 
необхідну інформацію в 
технічній літературі, 
наукових базах даних та 
інших джерелах інформації, 
критично оцінювати і 
аналізувати її. 
РН2. Обирати і 
застосовувати придатні 
типові аналітичні, 
розрахункові та 
експериментальні методи; 
правильно інтерпретувати 
результати таких 
досліджень.  
РН3. Вміти обґрунтовувати 
вибір надійного обладнання 
РН4. Знати сучасні 
технології, які 
використовуються у 
енергетичної галузі  

ВП27 Іноваційні технології 
водо підготовки 
 

К1. Здатність  застосовувати  
і  інтегрувати  знання  і  
розуміння  інших  
інженерних дисциплін для 
вирішення професійних 
проблем. 
К2. Здатність оцінювати 
вплив характеристик 
теплоносіїв на ефективність 
роботи теплоенергетичного 
обладнання. 

РН1. Розуміти основні 
методики розрахунку 
інноваційних систем 
енергопостачання та 
енергообладнання 
РН2. Знати сучасні 
технології, які 
використовуються у 
енергетичної галузі  
РН3. Знати заходи з 
підвищення енергетичної 
ефективності теплових 
процесів та 
теплоенергетичних 
установок 
РН 4. Знати і розуміти 
основні вимоги до 
теплоносіїв щодо 
теплоенергетичного 
обладнання. 
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ВП28 
 
 

Техніко-економічні 
основи 
енергозбереження 

К1. Здатність враховувати 
знання і розуміння 
комерційного та 
економічного контексту 
при прийнятті рішень в 
теплоенергетичній галузі. 
К2Здатність виконувати 
техніко-економічні 
розрахунки при 
використанні 
теплоенергетичного 
обладнання  
 

РН1. Виявляти,  
формулювати і  вирішувати 
інженерні  завдання у  
теплоенергетиці; розуміти 
важливість нетехнічних 
(суспільство, здоров'я і 
безпека, навколишнє 
середовище, економіка і 
промисловість) обмежень.. 
РН2. Розуміння 
міждисциплінарного 
контексту спеціальності 
«Теплоенергетика».  
РН3. Розробляти і 
проектувати 
енергозберігаючи заходи 
для енергетичних систем та  
обладнання. 
РН4. Знати і розуміти 
принципи техніко-
економічного обґрунтування 
застосування 
теплоенергетичного 
обладнання 

ВП29 
 

Технічні системи та 
обладнання ТЕС 
 
 

К1. Здатність  враховувати  
ширший  
міждисциплінарний  
інженерний  контекст  у 
професійній діяльності в 
сфері теплоенергетики. 
К2.Здатність аналізувати 
ефективність роботи 
сучасного обладнання 
теплоенергетичних систем  
 
 

РН1. Застосовувати передові 
досягнення електричної 
інженерії та суміжних 
галузей при проектуванні 
об’єктів і процесів 
теплоенергетики. 
РН2. Розуміти  основні  
методики  проектування 
технічних систем та 
обладнання ТЕС  
РН3. Розуміти  ключові  
аспекти  та  концепції  
теплоенергетики,  технології 
виробництва, передачі, 
розподілу і використання 
енергії. 
РН4. Вміти проводити 
розрахунки та надавати 
рекомендації, що до 
ефективної роботи систем 
теплоенергетичної галузі. 

ВП30 Корозія 
енергообладнання 

К1. Здатність забезпечувати 
якість в теплоенергетичній 

РН1.Знати сучасні методи 
для боротьби з корозією 
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ТЕС 
 

галузі. 
К2 Здатність оцінювати 
вплив характеристик 
теплоносіїв на ефективність 
роботи теплоенергетичного 
обладнання 

енергообладнання 
РН2. Знати  і  розуміти  
технічні  стандарти  і  
правила  техніки  безпеки  у  
сфері теплоенергетики. 
РН3. Розуміти  основні  
властивості  та  обмеження  
застосовуваних  матеріалів, 
обладнання та інструментів, 
інженерних технологій і 
процесів. 
РН 4. Знати і розуміти 
основні вимоги до 
теплоносіїв щодо 
теплоенергетичного 
обладнання. 

КП03 
 

Промислові 
тепломасообмінні 
апарати  

К1. Здатність проектувати 
та експлуатувати 
теплоенергетичне 
обладнання. 
К2. Здатність 
використовувати наукову і 
технічну літературу та інші 
джерела інформації у 
професійній діяльності в 
теплоенергетичній галузі 

РН1. Знати і розуміти  
інженерні науки, що  лежать 
в основі  спеціальності 
«Теплоенергетика»  
відповідної  спеціалізації,  на  
рівні,  необхідному  для 
досягнення інших  
результатів освітньої  
програми, в  тому  числі  
певна обізнаність в останніх 
досягненнях науки і техніки у 
сфері теплоенергетики. 
РН2. Виявляти,  
формулювати і  вирішувати 
інженерні  завдання у  
теплоенергетиці; розуміти 
важливість нетехнічних 
(суспільство, здоров'я і 
безпека, навколишнє 
середовище, економіка і 
промисловість) обмежень.. 
РН3. Знати  і  розуміти  
технічні  стандарти  і  
правила  техніки  безпеки  у  
сфері теплоенергетики.  
РН4. Розуміти ключові  
аспекти та концепції  
теплоенергетики,  технології 
виробництва, передачі, 
розподілу і використання 
енергії. 
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РН5. Розуміти  основні  
методики  проектування  і  
дослідження  в  
теплоенергетиці,  а також їх 
обмеження. 
РН6. Аргументувати і 
доносити судження, які 
відбивають інженерні 
рішення в сфері 
теплоенергетики та 
відповідні соціальні, 
екологічні та етичні 
проблеми  до фахівців і 
нефахівців..  
РН7. Вміти  керувати  
професійною  діяльністю,  
участі  у  роботі  над  
проектами, відповідальності 
за прийняття рішень у сфері 
теплоенергетики. 

КП04 Тепломасообмінні 
апарати ТЕС 

К1. Здатність проектувати 
та експлуатувати 
теплоенергетичне 
обладнання. 
К2. Здатність розраховувати 
основні параметри 
теплоенергетичного 
обладнання, 
використовувати 
нормативну та технічну 
література за напрямком 
тепломасообмінні апарати 
ТЕС 
 
 

РН1. Знати і розуміти  
інженерні науки, що  лежать 
в основі  спеціальності 
«Теплоенергетика»  
відповідної  спеціалізації,  на  
рівні,  необхідному  для 
досягнення  інших  
результатів  освітньої  
програми,  в  тому  числі  
певна обізнаність в останніх 
досягненнях науки і техніки у 
сфері теплоенергетики. 
РН2. Знати  і  розуміти  
технічні  стандарти  і  
правила  техніки  безпеки  у  
сфері теплоенергетики.  
РН3. Розуміти  ключові  
аспекти  та  концепції  
теплоенергетики,  технології 
виробництва, передачі, 
розподілу і використання 
енергії. 
РН 4. Вміти оцінювати 
режими експлуатації 
теплоенергетичного 
обладнання щодо надійності 
його роботи.  
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РН5. Вміти  керувати  
професійною  діяльністю,  
участі  у  роботі  над  
проектами, відповідальності 
за прийняття рішень у сфері 
теплоенергетики. 
 

КП05 Тепломасообмінні 
процеси та апарати 
ТЕС 

К1 Здатність 
використовувати наукову і 
технічну літературу та інші 
джерела інформації у 
професійній діяльності в 
теплоенергетичній галузі. 
К2. Здатність оцінювати 
вплив характеристик 
теплоносіїв на ефективність 
роботи тепломасообмінних 
процесів та апараів ТЕС 
 

РН1. Виявляти,  
формулювати і  вирішувати 
інженерні  завдання у  
теплоенергетиці; розуміти 
важливість нетехнічних 
(суспільство, здоров'я і 
безпека, навколишнє 
середовище, економіка і 
промисловість) обмежень.. 
РН2. Знати  і  розуміти  
технічні  стандарти  і  
правила  техніки  безпеки  у  
сфері теплоенергетики.  
РН3. Вміти проводити 
розрахунки та надавати 
рекомендації, що до 
ефективної роботи систем 
теплоенергетичної галузі. 
РН 4. Знати і розуміти 
основні вимоги до 
теплоносіїв щодо 
теплоенергетичного 
обладнання.  
РН5. Вміти  керувати  
професійною  діяльністю,  
участі  у  роботі  над  
проектами, відповідальності 
за прийняття рішень у сфері 
теплоенергетики. 
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