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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 вищої освіти, які навчаються в Університеті;  

- науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку магістрів з спеціальності 

144 «Теплоенергетика» з спеціалізації «Теплові електричні станції та інноваційні енергетичні 

технології»;  

- екзаменаційна комісія спеціальності 144 «Теплоенергетика» з спеціалізації «Теплові 

електричні станції та інноваційні енергетичні технології»;  

- приймальна комісія  

Освітня програма поширюється на випускову кафедру теплових електричних станцій 

та енергозберігаючих технологій для підготовки здобувачів 144 «Теплоенергетика» з 

спеціалізації «Теплові електричні станції та інноваційні енергетичні технології»: 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 другим (магістерським) рівнем з 

спеціальності 144 «Теплоенергетика» з спеціалізації «Теплові електричні станції та інноваційні 

енергетичні технології» має бажання скористатися можливістю академічної мобільності в 

рамках договорів з університетами партнерами (з супроводом структурних підрозділів – 

Українсько-німецького навчально-наукового інституту (УНІ), Українсько-іспанського 

навчально-наукового інституту (УІІ), Українсько-польського навчально-наукового інституту 

(УПІ)), то для забезпечення можливості навчання в університетах партнерах, аспірант має 

володіти 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://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 

2.4 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 № 266 "Перелік 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.edu.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://opu.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://opu.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://opu.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 другого (магістерського) рівня вищої освіти, який 

затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1292 від 22.10.2020 року 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/10/23/144_Teploenerhetyka_mahistr.pdf 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon2.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.edu.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://opu.edu.ua/document/3354
https://opu.ua/document/2545
https://opu.edu.ua/document/2501
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/10/23/144_Teploenerhetyka_mahistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/10/23/144_Teploenerhetyka_mahistr.pdf


    6 

3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ МАГІСТРА  

 

Рівень вищої 

освіти 

Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої 

освіти  

Магістр 

Галузь знань 14 Електрична інженерія  

Спеціальность 144 Теплоенергетика  

Спеціалізація Теплові електричні станції та інноваційні енергетичні технології  

Наявність 

акредитації 

Міністерство освіти і науки України, 

сертифікат про акредитацію спеціальності 144 Теплоенергетика,  

серія УД № 16013754 дійсний до 1 липня 2023 р.  

Документ про 

вищу освіту, що 

видається 

випускникам 

Диплом магістра 

Додаток до диплома магістра європейського зразка. 

Передумови Наявність ступеня бакалавра або магістра.   

Обсяг кредитів 

ЄКТС, 

необхідний для 

здобуття освіти 

90 кредитів ЄКТС,  нормативний строк підготовки за денною та заочною 

формами здобуття освіти – 1 рік 4 місяців.  

Термін дії 

освітньої 

програми 

2021– 2022 рр. 

Цикл/рівень FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – сьомий рівень, НРК – сьомий рівень 

Форми навчання  Очна, заочна  

Освітня 

кваліфікація  

Магістр з теплоенергетики за спеціалізацією теплові електричні станції 

та інноваційні енергетичні технології 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти –Магістр  

Спеціальність – 144 Теплоенергетика 

Спеціалізація – Теплові електричні станції та інноваційні енергетичні 

технології  

Освітня програма – Теплові електричні станції та інноваційні енергетичні 

технології 

Мова (и) 

викладання 

Українська 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://op.edu.ua/education/programs/mag-144-2 

 

 

А Мета освітньої програми 

 Підготовка фахівців, здатних до самостійного проектування та 

ефективної експлуатації теплових електричних станцій, аналізу 

енергоефективності теплоенергетичних систем, оптимізації параметрів 

теплоенергетичних процесів, розвитку та втіленню інноваційних 

енергетичних технологій, що сприятимуть зменшенню використання 

палива і енергії та негативного впливу на оточуюче середовище. 

В Характеристика програми 

Опис предметної Об’єкти вивчення та діяльності: теплоенергетичне обладнання об'єктів  

https://op.edu.ua/education/programs/mag-144-2
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області  

 

енергетики, промисловості, комунального господарства; системи 

забезпечення тепловою енергією та холодом; нетрадиційні 

(альтернативні) технології отримання енергії; системи обліку енергії, 

регулювання та автоматизації;  засоби проектування теплоенергетичних 

установок і систем; енергетичний менеджмент та аудит. 

Цілі навчання: підготовка  фахівців, здатних самостійно  проектувати  та  

аналізувати сучасні теплоенергетичні системи; визначати оптимальні 

параметри теплоенергетичних пристроїв; проводити аналіз  

енергоефективності та пропонувати енергоощадні  заходи,  які  

сприятимуть  зменшенню використання палива  і  енергії  та  негативного  

впливу на оточуюче середовище. 

Теоретичний зміст предметної області: теоретичні основи виробництва, 

пере-творення, застосування теплової енергії; теплові електростанції; 

теплоенерге-тичні установки; принципи тепломасообміну, термодинаміки 

та дотичних до теплоенергетики питань міцності, гідрогазодинаміки, 

механіки конструкційних матеріалів. 

Методи, методики та технології одержання, передачі, та використання  

енергії;  експлуатації, контролю та моніторингу енергетичного 

обладнання; методи фізичного, комп’ютерного та математичного 

моделювання; методи обробки даних. 

Інструменти та обладнання: основне і допоміжне устаткування  

теплоенергетики, засоби автоматизування та керування 

теплоенергетичними процесами; технологічні, інструментальні, 

метрологічні, діагностичні,  інформаційні  засоби  та устаткування. 

Фокус програми: 

Загальна / 

спеціальна 

Програма спрямована на надання знань, вмінь і навичок в галузі малої 

теплоенергетики житлово-комунального господарства, промислових ТЕЦ 

Ключові слова: теплові електричні станції, теплоенергетика, інноваційні 

енергертичні технології  

Орієнтація 

програми 

Освітньо-професійна  

Особливості та 

відмінності 

Особливості програми полягають у поглибленому вивченні навчальних 

дисциплін з проектування та експлуатації енергетичних систем, 

турбінного обладнання. 

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштуван

ня 

Робочі місця у науково-дослідних інституціях і лабораторіях на 

підприємствах, електростанціях у органах місцевого самоврядування та 

вищих навчальних закладах всіх форм власності. Самостійне 

працевлаштування 

Академічні права 

випускників  

Продовження освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.  

D  Стиль та методика навчання 

Підходи до 

викладання та 

навчання 

Лекції, практичні роботи, дослідження, участь у міждисциплінарних 

проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, 

конспектів, консультацій із науково-педагогічними співробітниками, 

підготовки кваліфікаційної роботи магістра. Самостійна робота, види та 

теми якої визначаються в робочій навчальній програмі дисципліни  

Система 

оцінювання 

Письмові та усні екзамени, лабораторні  звіти,  презентації,  поточний  

контроль, розрахунково-графічні, курсові роботи і проекти. Захист 

переддипломної практики та кваліфікаційної роботи. 

Е Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

ІК-1. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

теплоенергетичній галузі або у процесі навчання, що передбачає 
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проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні  

компетентності  

(ЗК)  

 

ЗК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 2.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 3.  Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 4.  Здатність  спілкуватися  з  представниками  інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

ЗК 5.  Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Спеціальні: 

Предметні / 

фахові / інновацій 

ні 

 

СК1. Здатність застосовувати та удосконалювати математичні та  

комп’ютерні моделі, наукові і технічні методи та сучасне комп'ютерне 

програмне забезпечення для розв'язання складних інженерних задач в 

теплоенергетиці. 

СК 2.  Здатність аналізувати та комплексно інтегрувати сучасні знання з  

природничих, інженерних, суспільно-економічних та інших наук для  

розв’язання  складних  задач  і  проблем теплоенергетики.  

СК 3.  Здатність застосовувати релевантні математичні  методи для 

розв'язання складних задач в теплоенергетиці. 

СК 4.  Здатність  управляти  робочими  процесами  та  приймати 

ефективні  рішення  у  сфері  теплоенергетики,  беручи  до  уваги 

соціальні,  економічні,  комерційні,  правові,  та  екологічні аспекти. 

СК 5.  Здатність розробляти, реалізовувати, впроваджувати  і 

супроводжувати  проекти з  урахуванням  всіх аспектів проблеми,  яка  

вирішується, включаючи етапи  проектування, виробництва,  експлуатації, 

технічного обслуговування  та утилізації теплоенергетичного обладнання. 

СК 6.  Здатність приймати рішення щодо матеріалів, обладнання,  

процесів в теплоенергетиці з урахуванням їх властивостей та 

характеристик. 

СК 7.  Здатність  здійснювати  інноваційну  діяльність  в теплоенергетиці.  

СК 8. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах 

вищої освіти.  

СК 9. Здатність застосовувати математичні принципи і методи, необхідні в 

теплоенергетичній галузі. 

СК 10. Здатність аналізувати і розробити заходи з підвищення ефективності 

систем і компонентів на основі використання аналітичних методів і методів 
моделювання в теплоенергетичній галузі. 

СК 11. Здатність застосувати розуміння питань використання технічної 
літератури та інших джерел інформації в теплоенергетичній галузі. 

СК 12. Здатність до проведення технічних розрахунків за проектами техніко- 
економічного і функціонально-вартісного аналізу ефективності проектних 

рішень, з використанням прикладного програмного забезпечення розрахунку 

параметрів і вибору теплоенергетичного та тепло-технологічного 

обладнання. 

СК 13. Здатність до проведення дослідно-конструкторських робіт в 

енергетиці.  

 

 

F 

 

Програмні результати навчання 

 РН1. (ЗН)  Аналізувати, застосовувати та створювати складні інженерні  

технології, процеси, системи і обладнання відповідно до обраного 

напряму теплоенергетики. 
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РН2. (УМ) Аналізувати  і  обирати  ефективні  аналітичні,  розрахункові  

та експериментальні методи розв’язання складних задач теплоенергетики. 

РН3. (УМ) Розробляти і реалізовувати проекти у  сфері теплоенергетики з 

урахуванням цілей,  прогнозів, обмежень та ризиків і беручи до уваги 

технологічні, законодавчі, соціальні, економічні, екологічні та інші 

аспекти.  

РН4. (ЗН) Відшуковувати необхідну інформацію з різних джерел, 

оцінювати, обробляти та аналізувати цю інформацію.  

РН5. (УМ) Розробляти і досліджувати фізичні, математичні і комп’ютерні 

моделі об’єктів та процесів теплоенергетики, перевіряти адекватність 

моделей, порівнювати результати моделювання з іншими даними та 

оцінювати їх точність і надійність.  

РН6. (АВ) Приймати  ефективні  рішення,  використовуючи  сучасні  

методи  та інструменти порівняння альтернатив, оцінювання ризиків та 

прогнозування. 

РН7. (ЗН) Знати,  розуміти  і  застосовувати  у  практичній  діяльності  

ключові  концепції, сучасні  знання та кращі практики в 

теплоенергетичній галузі,  технології виробництва, передачі, розподілу і 

використання енергії. 

РН8. (УМ)  Обґрунтовувати  вибір  та  застосовування  матеріалів,  

обладнання  та інструментів, інженерних  технологій і процесів  з 

урахуванням  їх характеристик  і властивостей, вимог до кінцевого 

продукту, а також нетехнічних аспектів. 

РН9. (К) Вільно спілкуватися державною мовою з професійних питань, 

обговорю-вати результати виробничої, наукової та інноваційної діяльності 

з фахівцями  та нефахівцями. 

РН10. (АВ) Розуміти стратегію і цілі підприємства  (установи)  з  

урахуванням забезпечення позитивного внеску до розвитку суспільства і  

держави,  створення  і впровадження інноваційних технологій, розвитку 

персоналу. 

РН11. (АВ) Оцінювати і забезпечувати якість об’єктів і процесів 

теплоенергетики.  

РН 12. (К) Доносити зрозуміло і недвозначно власні висновки з проблем 

теплоенергетики, а також знання та пояснення, що їх обґрунтовують, до 

фахівців і нефахівців. 

РН 13. (ЗН) Знати  основні  положення  вітчизняного  і  міжнародного  

законодавства  і практик міжнародної діяльності у сфері теплоенергетики.  

РН 14. (УМ) Планувати і реалізовувати заходи з  підвищення  

енергоефективності теплоенергетичних об'єктів і систем з урахуванням 

наявних обмежень, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони 

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

теплоенергетиці, оцінювати  ефективність таких заходів. 

РН 15. (ЗН) Розуміння професійних і етичних стандартів діяльності, 

застосування їх під час діяльності у сфері теплоенергетики. 

РН 16. (УМ) Аналізувати і  оцінювати  проблеми  теплоенергетики, 

пов’язані  із розвитком нових технологій, науки, суспільства та економіки. 

РН 17. (АВ) Ефективно співпрацювати з колегами, беручі відповідальність 

за  певний напрям і свій внесок до спільних результатів діяльності, а 

також власний розвиток і розвиток колективу. 

РН 18. (УМ) Брати участь у викладанні навчальних дисципліни, які 

стосуються теплоенергетики, у закладах вищої освіти.  

РН 19. (АВ).  Використовувати передові досягнення при проектуванні 
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об’єктів в теплоенергетичній галузі. 

РН 20. (ЗН). Здійснювати аналіз необхідної інформації з технічної 
літератури, баз даних та інших відповідних джерел інформації, на цій основі 

здійснювати моделювання з метою детального вивчення і дослідження 
теплофізичних та інших процесів, які є предметом освітньої програми. 

РН 21. (УМ). Відстежувати розвиток науки і техніки та застосовувати 
сучасні знання. 

РН 22. (ЗН). Мати навички розв’язання складних задач і практичних 

проблем, що передбачають реалізацію інженерних проектів і проведення 

досліджень відповідно до спеціалізації. 

РН 23. (ЗН). Розробляти та планувати до розробки технологічні процеси, 

проектувати та використовувати нове теплотехнологічне обладнання та 

теплотехнічні установки, у тому числі із застосуванням комп'ютерних та 

інформаційних технологій. 

РН 24. (УМ). Вміти використовувати спеціалізоване програмне забезпечення 
для вирішення професійних завдань 

РН 25. (ЗН). Застосовувати методи системного підходу для аналізу 
теплоенергетичних систем 

РН 26. (АВ). Розробляти заходи щодо вдосконалення технологій виробництв 

 

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, які викладають 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Тепловой насос (гідромодуль та зовнішній блок) Gree Versati -1 примірник 

Припливно-витяжна установка з рекуператором Salda RIS1900VE-1 

примірник 

Діючий пелетний котел Heiztechnik потужністю 3 кВт –1 примірник 

 

Специфічні 

характеристики 

інформаційно-

методичного 

забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища Університета та 

авторських розробок професорсько-викладацького складу. 

Програма GateCycle з розрахунку блоків ТЕС, ГТУ, ПГУ та енергетичного 

обладнання 

https://op.edu.ua/library  

 

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 У рамках програм ЄС Еразмус на основі спільних договорів між 

https://op.edu.ua/library
https://op.edu.ua/document/2501
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кредитна 

мобільність 

Університетом та університетами партнерами. 

 

І 

 

 

Навчання іноземних здобувачів 

Умови Обов’язковим є вивчення начальної дисципліни «Українська мова як 

іноземна» 

 

4 ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

4.1 Розподіл змісту освітньо-професійної програми за групами освітніх 

компонентів та циклами підготовки 

 

№ 

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 

9,0/10,0 3,0/3,0 12,0/13,0 

2 Навчальні дисципліни 

професійної підготовки 

27,0/30,0 21,0/24,0 48,0/54,0 

3 Практична підготовка 12,0/13,0 Немає 12,0/13,0 

4 Атестація 18,0/20,0 Немає 18,0/20,0 

5 Всього за весь термін 

навчання: 

-магістр за ОПП 

 

66,0/73 

 

24,0/27 

 

90 / 100 
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4.2 Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 

4.2.1 Перелік компонентів ОП 

Шифр 

ОК 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти ОПП 

1.1. Навчальні дисципліни загальної підготовки 

ОЗ01 Іноземна мова за професійним спрямуванням 3,0 З 

ОЗ02 Інтелектуальна власність та авторське право 3,0 З 

ОЗ03 
Основи науково-педагогічної діяльності за 

професійним спрямуванням  

3,0 З 

1.2. Навчальні дисципліни професійної підготовки 

ОП01 Математичне моделювання технічних систем 4,5 Е 

ОП02 Турбіни ТЕС, ТЕЦ та АЕС 6,0 З, КР 

ОП03 Технічні системи та обладнання галузі 4,5 Е, КР 

ОП04 
ЕОМ та прикладні програми у практиці 

енергопідприємств 

4,5 Е 

ОП05 
Управління інвестиційними проектами в 

теплоенергетиці 

3,0 З 

ОП06 Моделювання та дослідження процесів на ТЕС 4,5 З 

1.3 Практична підготовка 

ПП01 Переддипломна практика 12,0 З 

1.4 Атестація 

А01 Кваліфікаційна робота 18,0 Захист 

Загальний обсяг обов'язкових компонентів: 66,0 (73%) 

2. Вибіркові компоненти  ОПП 

2.1. Навчальні дисципліни загальної підготовки 

ВЗ01 Українська мова як іноземна* 4,5 З 

ВЗ02 Безпека технічних систем 

3,0 Е ВЗ03 Екологічна безпека 

ВЗ04 Пожежна безпека в міських системах 

2.2. Навчальні дисципліни професійної підготовки 

ВП01 Трансформатори теплоти і холоду для теплоенергетики 

6,0 Е, КР ВП02 Режими роботи ТЕС 

ВП03 Системи обробки води 

ВП04 Термовологісна обробка матеріалів 

4,5 З, КР ВП05 Техніко-економічні основи проектування ТЕС і АЕС 

ВП06 Корекційна обробка теплоносіів ТЕС 

ВП07 Енергоаудит та менеджмент в теплоенергетиці 

6 Е 
ВП08 Енергозбереження і енергоаудит 

ВП09 
САПР та використання ЕОМ в розрахунках та 

проектуванні ВПУ 

ВП10 Системи енергопостачання промислових підприємств 

4,5 Е ВП11 Внутрішньокотлові процеси 

ВП12 Сучасні методи дослідження іонообмінних матеріалів 

    

ВП13 Військова підготовка** 29,0  
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Шифр 

ОК 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсумк. 

контролю 

    

 Дисципліни з інших освітніх програм*** 24,0  

    

Загальний обсяг вибіркових компонент: 24,0 (27%) 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90,0 (100%) 

 

Примітка  

  

*Дисципліна викладається додатково тільки для іноземних студентів  

** Дисципліна загальним обсягом 29 кредитів. Послідовність вивчення, графік навчального 

процесу, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби поточного та 

підсумкового контролю встановлюються відповідною програмою військової підготовки.  

Основні вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, перелік компетентностей, 

які необхідні для успішного виконання професійних обов'язків на посадах офіцерського складу, 

визначаються у кваліфікаційній характеристиці офіцера запасу відповідної військово-облікової 

спеціальності. 

Здобувачі вищої освіти всіх інститутів і факультетів університету за вибором можуть 

навчатися на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу. 

***Дисципліни - в другому семестрі здобувачі можуть обирати дисципліни, обсягом 24,0 

кредити ЄКТС з інших діючих навчальних планів Університету 
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4.1. Структурно-логічна схема ОПП магістрів.  
Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми: 

1 семестр-30,0  2 семестр-30,0  3 семестр-30,0  
Іноземна мова за 

професійним спрямуванням 

3,0 

 Інтелектуальна власність та авторське 
право 

3,0 

 Переддипломна 
практика 

12,0 

     

Математичне моделювання 

технічних систем 

4,5 

 Основи науково-педагогічної 

діяльності за професійним 

спрямуванням 

 3,0 

 Кваліфікаційна 

робота  

18,0 

     

Турбіни ТЕС, ТЕЦ та АЕС 

5,0 

    

     

Турбіни ТЕС, ТЕЦ та АЕС 

КР 1,0 

 Трансформатори теплоти і холоду для 

теплоенергетики / 

Режими роботи ТЕС/ 

Системи обробки води 

5,0 

  

     

Технічні системи та 
обладнання галузі 

3,5 

 Теплові насоси та холодильні 
установки/ 

Режими роботи ТЕС/ 

Системи обробки води 

 КР 1,0 

  

     

Технічні системи та 

обладнання галузі 

КР 1,0 

 Термовологісна обробка матеріалів/ 

Техніко-економічні основи 

проектування ТЕС і АЕС/ 

Корекційна обробка теплоносіів ТЕС 

3,5 

  

     

ЕОМ та прикладні 

програми у практиці 

енергопідприємств 

4,5 

 Термовологісна обробка матеріалів/ 

Техніко-економічні основи 

проектування ТЕС і АЕС/ 

Корекційна обробка теплоносіів ТЕС 

КР 1,0 

  

     

Управління інвестиційними 

проектами в 

теплоенергетиці 

3,0 

 Енергоаудит та менеджмент в 

теплоенергетиці/ 

Енергозбереження і енергоаудит/ 

САПР та використання ЕОМ в 

розрахунках та проектуванні ВПУ 

6,0 

  

     

Моделювання та 

дослідження процесів на 

ТЕС 

4,5 

 Системи енергопостачання 

промислових підприємств/ 

Внутрішньокотлові процеси/ 

Сучасні методи дослідження 

іонообмінних матеріалів 

4,5 

  

     

  Дисципліни з інших освітніх програм  
24,0 

  

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 

З
К

1
 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

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

11
 

С
К

1
2
 

С
К

1
3
 

Обов’язкові освітні компоненти 

Навчальні дисципліни загальної підготовки 

ОЗ01 
+ +   +     +   +       

ОЗ02 +    +       +        

ОЗ03 + +  + +         +      

Навчальні дисципліни професійної підготовки 

ОП01 +     + + +   +    + +   + 

ОП02 +  + +  +      +        

ОП03 +  + +  +   +    +       

ОП04 +     + +    +     + + +  

ОП05 + + +     +  +  +      + + 

ОП06 +     + +    +     + +  + 

 

Практична підготовка 

ПП01 + +   +    +  +         

Атестація 

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

Програмні 

результати 
навчання 

 

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

ко
м

п
ет

ен
- 

тн
іс

ть
 

Загальні 

компетентності 

Спеціальні компетентності 

З
К

1
 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

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
 

РН1 + + + +   + +    + +       

РН2 + + + +   + + +           

РН3 + + + + +   +   +         

РН4 + + + +    + +  +  + +      

РН5 + + +    + + +     +      

РН6 + + + + + + +  + + +  + +      

РН7 + + +     +   + + + +      

РН8 + + +     +   + + +       

РН9 +   + +   +     + +      

РН10 +  + +  +    +   +       

РН11 +     +    + + +        

РН12 +   + +     +   + +      

РН13 +   +  +    + +  + +      

РН14 + + + +   + + + + + + +       

РН15 + +  + + +    + +  +       

РН16 + + + +  +  + + + + + +       

РН17 +   + + +    + +   +      

РН18 + +   +   +      +      

РН19 +               + +   

РН20 +              +  +  + 

РН21 +               + +   

РН22 +                 + + 

РН23 +               +  + + 

РН24 +              +  +   

РН25 +              +   +  

РН26 +               +   + 
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5.3 Матриця співвідношення програмних результатів навчання до освітніх компонент 

 

Програмні 
результати 
навчання 

Шифри освітніх компонент ОПП (обов’язкові) 

ОЗ01 ОЗ02 ОЗ03 ОП01 ОП02 ОП03 ОП04 ОП05 ОП06 КР01 КР02 ПП01 А01 

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    +     +     

РН 21        + +     

РН 22       +  +     

РН 23       + +      

РН 24    +    +      

РН 25       + + +     

РН 26    +          
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6. Форма атестації  

 

Атестація випускників спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізації «Теплові 

електричні станції та інноваційні енергетичні технології» проводиться у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документів встановленого зразка 

про присудження йому ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації: Магістр з 

теплоенергетики за спеціалізацією теплові електричні станції та інноваційні енергетичні 

технології  

Форма атестації  Публічний захист (демонстрація) кваліфікаційної роботи.  

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної задачі  

або проблеми теплоенергетики, що передбачає проведення  

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується  

невизначеністю умов  і вимог. 

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. 

 

7 Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Одеського 

національного політехнічного університету 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 ОНПУ 

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; 

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 

вибіркового 

ОК 

Назва вибіркового 

ОК Компетентності Результати навчання 

ВЗ01 Українська мова як 

іноземна* 

К1. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою 

РН1. Знати та розуміти 

закони та методи 

міжособистісних 

комунікацій, норми 

толерантності, ділових 

комунікацій у 

професійній сфері, 

ефективної праці в 

колективі.  

РН2. Вміти спілкуватися 

в професійних і наукових 

колах державною та 

іноземною мовами 

ВЗ02 Безпека технічних 

систем 

К1. Знаходити оптимальні 

рішення при проектуванні, 

конструюванні, 

виробництві, ремонті, 

експлуатації, 

обслуговуванні та 

утилізації енергетичного 

обладнаня з урахуванням 

вимог якості, надійності, 

безпеки, 

енергоефективності, 

вартості та строків 

виконання 

РН1. Приймати  

ефективні  рішення,  

використовуючи  сучасні  

методи  та інструменти 

порівняння альтернатив, 

оцінювання ризиків та 

прогнозування. 

РН2. Уміти організувати, 

у відповідності з 

правилами і нормами, 

періодичний огляд 

технологічного та іншого 

обладнання у встановлені 

строки, проводити його 

обслуговування та 

ремонт. 

ВЗ03 Екологічна безпека К1. Здатність діяти 

соціальновідповідально та 

свідомо 

РН1. Приймати  

ефективні  рішення,  

використовуючи  сучасні  

методи  та інструменти 

порівняння альтернатив, 

оцінювання ризиків та 

прогнозування. 

РН2. Аналізувати 

інженерні розрахунки для 

вирішення складних задач 

і практичних проблем у 

теплоенергетичної галузі 
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ВЗ04 Пожежна безпека в 

міських системах 

К1. Здатність діяти 

соціальновідповідально та 

свідомо 

РН1. Вміти забезпечувати 

дотримання правил на 

норм безпечного 

існування в містах  

РН2. Уміти організувати, 

у відповідності з 

правилами і нормами, 

періодичний огляд 

технологічного та іншого 

обладнання у встановлені 

строки, проводити його 

обслуговування та 

ремонт.іському просторі.  

ВП01 Трансформатори 

теплоти і холоду 

для 

теплоенергетики 

К1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

К2. Здатність аналізувати 

та  комплексно інтегрувати  

сучасні знання з 

природничих, інженерних, 

суспільно-економічних та 

інших наук для  

розв’язання складних задач 

і проблем теплоенергетики.  

 

РН1. Аналізувати,  

застосовувати та  

створювати складні  

інженерні технології, 

процеси, системи і 

обладнання відповідно до 

обраного напряму 

теплоенергетики. 

РН2. Розуміти  стратегію і 

цілі  підприємства 

(установи)  з урахуванням 

забезпечення  

позитивного внеску до  

розвитку суспільства і  

держави, створення і 

впровадження 

інноваційних технологій, 

розвитку персоналу. 

 

ВП02 Режими роботи 

ТЕС 

К1. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

К2. Здатність застосовувати  

релевантні  математичні 

методи для розв'язання 

складних задач в 

теплоенергетиці. 

 

РН1. Знати, розуміти  і 

застосовувати у  

практичній  діяльності  

ключові  концепції, 

сучасні  знання  та кращі 

практики  в 

теплоенергетичній  

галузі, технології 

виробництва, передачі, 

розподілу і використання 

енергії 

РН2. Аналізувати, 

застосовувати та 

створювати складні 

інженерні  технології, 

процеси, системи і 
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обладнання відповідно 

до обраного напряму 

теплоенергетики. 

 

ВП03 Системи обробки 

води 

К1. Здатність управляти  

робочими процесами та  

приймати ефективні 

рішення у сфері 

теплоенергетики, беручи  

до уваги соціальні, 

економічні, комерційні, 

правові, та екологічні 

аспекти. 

К2. Здатність здійснювати  

інноваційну діяльність  в 

теплоенергетиці. 

РН1. Розуміння 

професійних і етичних 

стандартів діяльності, 

застосування їх під час 

діяльності у сфері 

теплоенергетики. 

РН2. Оцінювати і 

забезпечувати якість 

об’єктів і процесів 

теплоенергетики.  

 

ВП04 Термовологісна 

обробка матеріалів 

К1. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

К2. Здатність застосовувати  

релевантні математичні  

методи для розв'язання 

складних задач в 

теплоенергетиці. 

 

РН1. Розробляти і  

досліджувати фізичні,  

математичні і 

комп’ютерні  моделі 

об’єктів  та  процесів 

теплоенергетики,  

перевіряти адекватність  

моделей, порівнювати 

результати моделювання з 

іншими даними та 

оцінювати їх точність і 

надійність.  

РН2. Знати,  розуміти  і  

застосовувати  у  

практичній  діяльності  

ключові  концепції, 

сучасні  знання та кращі 

практики в 

теплоенергетичній галузі,  

технології виробництва, 

передачі, розподілу і 

використання енергії. 

 

ВП05 Техніко-економічні 

основи 

проектування ТЕС 

і АЕС 

К1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

К2. Здатність приймати  

рішення щодо матеріалів, 

обладнання, процесів в  

теплоенергетиці з 

урахуванням їх 

властивостей та 

характеристик. 

 

РН1. Аналізувати  і  

обирати  ефективні  

аналітичні, розрахункові  

та експериментальні 

методи розв’язання 

складних задач 

теплоенергетики. 

РН2. Обґрунтовувати  

вибір та застосовування  

матеріалів, обладнання та 

інструментів, інженерних  

технологій і процесів  з 

урахуванням їх 
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характеристик і 

властивостей, вимог до 

кінцевого продукту, а 

також нетехнічних 

аспектів. 

 

ВП06 Корекційна 

обробка 

теплоносіів ТЕС 

К1. Здатність аналізувати 

та  комплексно інтегрувати 

сучасні знання з 

природничих, інженерних, 

суспільно-економічних та 

інших наук для розв’язання  

складних задач і проблем 

теплоенергетики.  

К2. Здатність здійснювати  

інноваційну діяльність в 

теплоенергетиці. 

РН1. Оцінювати і 

забезпечувати якість 

об’єктів і процесів 

теплоенергетики.  

РН2. Розуміння 

професійних і етичних 

стандартів діяльності, 

застосування їх під час 

діяльності у сфері 

теплоенергетики. 

 

ВП07  Енергоаудит та 

менеджмент в 

теплоенергетиці 

К1. Здатність діяти 

соціально відповідально та 

свідомо. 

К 2.  Здатність  здійснювати  

інноваційну  діяльність  в 

теплоенергетиці. 

РН1. Відшуковувати 

необхідну інформацію з 

різних джерел, 

оцінювати, обробляти та 

аналізувати цю 

інформацію.  

РН 2. Знати  основні 

положення  вітчизняного і  

міжнародного 

законодавства і практик 

міжнародної діяльності у 

сфері теплоенергетики.  

ВП08 Енергозбереження 

і енергоаудит 

К1. Здатність розробляти,  

реалізовувати, 

впроваджувати і 

супроводжувати проекти з  

урахуванням всіх аспектів 

проблеми, яка вирішується,  

включаючи етапи 

проектування, 

виробництва, експлуатації, 

технічного обслуговування 

та утилізації 

теплоенергетичного 

обладнання  

К 2.  Здатність  управляти  

робочими  процесами  та  

приймати ефективні  

рішення  у  сфері  

теплоенергетики,  беручи  

до  уваги соціальні,  

економічні,  комерційні,  

правові,  та  екологічні 

аспекти 

РН1. Розуміти  стратегію і 

цілі  підприємства 

(установи)  з урахуванням 

забезпечення позитивного 

внеску  до  розвитку 

суспільства і  держави, 

створення і впровадження 

інноваційних технологій, 

розвитку персоналу. 

РН2. Приймати  

ефективні  рішення,  

використовуючи  сучасні  

методи  та інструменти 

порівняння альтернатив, 

оцінювання ризиків та 

прогнозування. 
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ВП09 САПР та 

використання 

ЕОМ в 

розрахунках та 

проектуванні ВПУ 

К1. Здатність застосовувати 

та удосконалювати 

математичні та 

комп’ютерні моделі, 

наукові і технічні методи та 

сучасне комп'ютерне 

програмне забезпечення 

для розв'язання  складних 

інженерних задач в 

теплоенергетиці. 

К2. Здатність аналізувати 

та  комплексно інтегрувати 

сучасні знання з 

природничих, інженерних, 

суспільно-економічних та 

інших наук для розв’язання 

складних задач і проблем 

теплоенергетики.  

РН1. Аналізувати  і 

оцінювати проблеми  

теплоенергетики, 

пов’язані  із розвитком 

нових технологій, науки, 

суспільства та економіки.  

РН2. Аналізувати  і  

обирати  ефективні  

аналітичні,  розрахункові  

та експериментальні 

методи розв’язання 

складних задач 

теплоенергетики. 

 

ВП10  Системи 

енергопостачання 

промислових 

підприємств 

К1. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

К2. Здатність застосовувати  

релевантні математичні 

методи для розв'язання 

складних задач в 

теплоенергетиці. 

РН1. Розробляти і 

реалізовувати проекти у  

сфері теплоенергетики з 

урахуванням цілей,  

прогнозів, обмежень та 

ризиків і беручи до уваги 

технологічні, законодавчі, 

соціальні, економічні, 

екологічні та інші аспекти 

РН2. Ефективно  

співпрацювати з  

колегами, беручі  

відповідальність за  

певний напрям і свій 

внесок до спільних 

результатів діяльності, а 

також власний розвиток і 

розвиток колективу. 

ВП11 Внутрішньокотлові 

процеси 

К1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

К2. Здатність здійснювати  

інноваційну діяльність в 

теплоенергетиці. 

РН1. Аналізувати,  

застосовувати та  

створювати складні  

інженерні технології, 

процеси, системи і 

обладнання відповідно 

до обраного напряму 

теплоенергетики. 

РН2.  Обґрунтовувати  

вибір  та  застосовування  

матеріалів,  обладнання  

та інструментів, 

інженерних  технологій і 

процесів  з урахуванням  

їх характеристик  і 

властивостей, вимог до 
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кінцевого продукту, а 

також нетехнічних 

аспектів 

ВП12 Сучасні методи 

дослідження 

іонообмінних 

матеріалів 

К1. Здатність аналізувати 

та  комплексно інтегрувати 

сучасні знання з 

природничих, інженерних, 

суспільно-економічних та 

інших наук для розв’язання  

складних задач і проблем 

теплоенергетики.  

К2. Здатність управляти  

робочими процесами та  

приймати ефективні 

рішення у сфері 

теплоенергетики, беручи до 

уваги соціальні, економічні, 

комерційні, правові, та 

екологічні аспекти. 

РН1 Вільно спілкуватися 

державною мовою з 

професійних питань, 

обговорювати результати  

виробничої,  наукової та 

інноваційної  діяльності  з 

фахівцями  та 

нефахівцями. 

РН2. Оцінювати і 

забезпечувати якість 

об’єктів і процесів 

теплоенергетики.  

 

 


