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Передмова 
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протокол № ______ від __________ 2016 року 
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професор кафедри турбінобудування  НТУ «ХПІ», керівник програми 

 Ганжа Антон Миколайович – доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій НТУ «ХПІ» 

 Пугачова Тетяна Миколаївна – кандидат технічних наук, доцент, 

доцент  кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій  НТУ «ХПІ», 
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І. Титул програми 

 

Кваліфікація  бакалавр з теплоенергетики 

Тип диплома  Одиничний 

Обсяг програми 240 кредитів 

Вищий навчальний заклад:  Національний технічний університет 

           «Харківський політехнічний інститут» 

 

Акредитуюча інституція: Міністерство освіти і науки України 

Період акредитації:  протокол № 116, наказ № 1415л  від 10.06.2015 р. 

 

Рівень програми: Відповідає шостому  кваліфікаційному рівню Національної   

рамки кваліфікацій 
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Терміни та їх визначення 

 

У програмі терміни вживаються у такому значенні: 
1) автономність і відповідальність – здатність самостійно виконувати завдання, 

розв’язувати завдання і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності; 

2) акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або 

освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на предмет 

відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги стандарту та 

досягти заявлених у програмі результатів навчання; досягнення заявлених у програмі 

результатів навчання; 

3) атестація - це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої 

освіти; 

4) бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти 

та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання 

здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180–240 

кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра 

на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом; 

5) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому 

навчальному закладі у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях 

вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої 

освіти; 

6) вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною особою 

приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження 

освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, 

інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і 

здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, 

інтересів і здібностей; 

7) галузь знань – основна предметна сфера освіти і науки, що включає групу 

споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка; 

8) дипломна робота – це кваліфікаційна робота, що має на меті виконання 

виробничих завдань, спрямованих на організацію технологічного процесу (технічну 

підготовку, забезпечення функціонування, контроль) та управління (планування, 

облік, аналіз, регулювання) організацією та власне технологічним процесом. Програми 

дипломних робіт зазвичай регламентовано певними професійними функціями й 

завданнями згідно з освітніми стандартами відповідних рівнів підготовки; 

9) дипломний проект – це кваліфікаційна робота, що присвячена реалізації 

виробничих завдань, переважна більшість яких віднесена до проектної та проектно-

конструкторської професійних функцій. У межах цієї роботи передбачається 

виконання технічного завдання, ескізного й технічного проектів, робочої, 

експлуатаційної, ремонтної документації тощо; 

10) дисциплінарні компетентності – деталізовані програмі компетентності як 

результат декомпозиції компетентностей фахівця спеціальності (спеціалізації) певного 

рівня вищої освіти; 

11) Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – 

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському 

просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та 

освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. 

Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, 
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необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується в 

кредитах ЄКТС; 

12) засоби діагностики – документи, що затверджені в установленому порядку та 

призначені для встановлення ступеню досягнення запланованого рівня сформованості 

компетентностей студента при контрольних заходах; 

13) здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному 

закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і 

кваліфікації; 

14) змістовий модуль – сукупність умінь, знань, цінностей, які забезпечують 

реалізацію певної компетентності; 

15) знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є основою 

його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на емпіричні 

(фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні); 

16) інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, 

який виражає основні компетентностні характеристики рівня щодо навчання та/або 

професійної діяльності; 

17) інтегрована оцінка – результат оцінювання конкретизованих завдань різних 

рівнів з урахуванням коефіцієнта пріоритетності (запланованого рівня сформованості 

компетентностей); 

18) інформаційне забезпечення навчальної дисципліни – засоби навчання, у яких 

системно викладено основи знань з певної дисципліни на рівні сучасних досягнень науки і 

культури, опора для самоосвіти і самонавчання (підручники; навчальні посібники, навчально-

наочні посібники, навчально-методичні посібники; хрестоматії; словники; енциклопедії; 

довідники тощо); 

19) кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими 

для кваліфікацій даного рівня; 

20) кваліфікація - офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, 

коли уповноважений компетентний орган установив, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами; 

21) компетентність/компетентності (за НРК) – здатність особи до виконання 

певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, 

інші особисті якості; 

22) комунікація - взаємозв’язок суб’єктів із метою передавання інформації, 

узгодження дій, спільної діяльності; 

23) кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі 

– кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача 

вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів 

навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного 

навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів 

ЄКТС; 

24) курсова робота – індивідуальне завдання, виконання якого спрямовано на 

організацію технологічного процесу (наприклад. технічну підготовку, забезпечення 

функціонування, контроль) та управління ним (планування, облік, аналіз, 

регулювання); 

25) курсовий проект – індивідуальне завдання, виконання якого відноситься 

здебільшого до проектної та проектно-конструкторської діяльності. Цей вид 

навчальної роботи може включати елементи технічного завдання, ескізні та технічні 

проекти, розроблення робочої, експлуатаційної, ремонтної документації тощо. 

Виконання курсового проекту регламентується відповідними стандартами;  
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26) магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти 

та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання 

здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра 

здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг 

освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90–120 кредитів ЄКТС, 

обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма 

магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 

30 відсотків; 

27) методичне забезпечення навчальної дисципліни – рекомендації до 

супроводження навчальної діяльності студента за всіма видами навчальних занять, що 

містить у тому числі інформацію щодо засобів та процедури контрольних заходів, їх 

форми та змісту, методів розв’язання вправ, джерел інформації; 

28) модульний контроль – оцінювання ступеню досягнення студентом 

запланованого рівня сформованості компетентностей за видами навчальних занять; 

29) молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на 

початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується вищим навчальним 

закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої-

професійної програми, обсяг якої становить 90–120 кредитів ЄКТС; 

30) навчальна дисципліна – сукупність модулів, що підлягає підсумковому 

контролю;  

31) навчальний елемент – мінімальна навчальна інформація самостійного 

смислового значення (поняття, явища, відношення, алгоритми); 

32) об’єкт діагностики – компетентності, опанування яких забезпечуються 

навчальною дисципліною;  

33) об’єкт діяльності – процеси, явища, технології або (та) матеріальні об’єкти, 

на які спрямована діяльність фахівця (суб’єкта діяльності). Незалежно від фізичної 

природи об’єкт діяльності має певний період (цикл) існування, який передбачає етапи: 

проектування (розроблення), протягом якого вирішуються питання щодо забезпечення 

певних його якостей та властивостей; створення (виробництва, впровадження); 

експлуатації, протягом якої об’єкт використовується за призначенням; відновлення 

(ремонту, удосконалення), яке пов’язане з відновленням властивостей якості, 

підвищенням ефективності тощо; утилізації та ліквідації;  

34) освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і 

науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій установі) через 

систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, 

засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, 

які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості; 

35) освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система 

освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що 

визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, 

кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані 

результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач 

відповідного ступеня вищої освіти; 

36) освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що провадиться з 

метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших 

освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб; 

37) підсумковий контроль – комплексне оцінювання запланованого рівня 

сформованості дисциплінарних компетентностей; 

38) поточний контроль – оцінювання засвоєння студентом навчального 

матеріалу під час проведення аудиторного навчального заняття (опитування студентів 
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на лекціях, перевірка та прийом звітів з виконання лабораторних робіт, тестування 

тощо); 

39) програма дисципліни – нормативний документ, що визначає зміст навчальної 

дисципліни відповідно до освітньої програми, розробляється кафедрою, яка закріплена 

наказом ректора для викладання дисципліни; 

40) результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») – сукупність знань, 

умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за 

певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна 

ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти; 

41) результати навчання (Національна рамка кваліфікацій) – компетентності 

(знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які набуває та/або здатна 

продемонструвати особа після завершення навчання; 

42) рівень сформованості дисциплінарної компетентності – частка правильних 

відповідей або виконаних суттєвих операцій від загальної  кількості запитань або 

суттєвих операцій еталону рішень; 

43) робоча програма дисципліни – нормативний документ, що розроблений на 

основі програми дисципліни відповідно до річного навчального плану (містить 

розподіл загального часу на засвоєння окремих навчальних елементів і модулів за 

видами навчальних занять та формами навчання); 

44) самостійна робота – діяльність студента з вивчення навчальних елементів та 

змістових модулів, опанування запланованих компетентностей, виконання 

індивідуальних завдань, підготовки до контрольних заходів; 

45) спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим навчальним 

закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-

наукову програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти; 

46) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка; 

47) стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів 

освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем 

вищої освіти в межах кожної спеціальності; 

48) стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог до 

кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного 

забезпечення освітнього процесу вищого навчального закладу й наукової установи; 

49) уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання 

завдань і проблем. Уміння поділяються на когнітивні (інтелектуально-творчі) та 

практичні (на основі майстерності з використанням методів, матеріалів, інструкцій та 

інструментів); 

50) якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої 

освіти. 
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ІІ. Загальна інформація 

 

1. Мета освітньої програми  

Метою освітньої програми є поєднання високого рівня професійної 

підготовки з формуванням у студента наукового світогляду та надання широкого 

кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. 

Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації 

навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості 

та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та 

системного підходів тощо. 

Метою навчання є підготовка фахівців, здатних самостійно проводити 

проектування та розрахунок сучасних теплоенергетичних систем; на основі 

всебічного аналізу визначати оптимальні параметри теплофізичних пристроїв різної 

потужності та призначення; проводити інженерні роботи в галузі енергоефективних 

технологій, що сприятимуть зменшенню використання різних типів палива, 

підвищенню екологічної безпеки та збільшенню ефективності перетворення теплової 

енергії . 

 

2. Характеристика програми  

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для 

студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в 

теплоенергетиці. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація 

на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього 

професіонала. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної  і 

фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну за 

спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та 

природничо-наукових дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної 

підготовки. 

 

3. Академічні та професійні права 

3.1. Подальше навчання 

Студент, який пройшов підготовку за даною навчальною програмою и 

отримав диплом бакалавра, може продовжити навчання у ВНЗ України та за 

кордоном для отримання навчального ступеню магістр. 

 

3.2. Працевлаштування 

Випускник може займати первинні (молодші) інженерні та керівні (низового 

управлінського персоналу) посади, передбачені “Довідником кваліфікаційних 

характеристик професій працівників ”, а саме: технік-теплотехнік, енергетик, 

енергетик виробництва, енергетик дільниці, енергетик цеху, технік-енергетик, 

механік дизельної та холодильної установок, теплотехнік, технік з експлуатації та 

ремонту устаткування, технік-теплотехнік, державний інспектор з енергетичного 

нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії  

За умови придбання виробничого досвіду та здачі екзаменів для 

підтвердження наявності відповідних обсягів професійних знань, умінь та навичок 

він може працювати на посаді інженера відповідних підрозділів підприємств 

теплоенергетичної галузі. 
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4. Використання освітніх технологій у навчальному процесі 

4.1. Види навчальних занять 

Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, семінари, комп’ютерна 

практика. 

4.2. Практична підготовка 

Практична підготовка студентів у рамках освітньої програми полягає у:   

- практичній спрямованість навчальних дисциплін починаючи з перших 

років навчання;  

- отриманні значних результатів  професійного зростання за рахунок вибору 

профілю підготовки;  

-  виконанні курсових проектів (робіт) із професійно орієнтованих та 

професійних навчальних дисциплін; 

- організації та  проведенні переддипломної практики на базі провідних 

підприємств, організацій та установ;  

- виконанні актуальної випускної роботи для певного суб’єкта 

господарювання.  

 

4.3. Методи оцінювання 

Це невід’ємна складова процесу навчання, яка допомагає викладачу досягти 

поставлених завдань; надати викладачу інформацію щодо ефективності його роботи, 

придатності конкретних дидактичних матеріалів; уможливити діагностування 

компетентності студентів; надати інформацію про досягнення і результати роботи 

окремих студентів і групи загалом;  надати студентам зворотну інформацію про 

роботу; підвищувати мотивацію студентів до навчання і ,нарешті, дати змогу 

виставляти оцінки студентам. 

Контроль знань та умінь студентів здійснюється у формі поточного та 

підсумкового контролю. Оцінювання рівня знань студентів проводиться за 

рейтинговою системою. Поточний контроль включає контроль знань, умінь та 

навичок студентів на лекціях, лабораторних, практичних та семінарських заняттях 

та під час виконання індивідуальних навчальних завдань та модульних 

контрольних робіт. Підсумковий контроль проводиться у формі екзаменів, заліків 

та випускної атестації 

 

5. Програмні компетентності 

 

5.1. Загальні компетентності (ЗК) 

Шифр Зміст 

1. ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА 

ЗК-1 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК-2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК-3 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

ЗК-4 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК-5 Здатність працювати в команді 

ЗК-6 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

ЗК-7 Здатність приймати обґрунтовані рішення 
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ЗК-8 Здатність спілкуватися іноземною мовою 

ЗК-9 Здатність володіти основами історичного мислення, мати уявлення про 

історію як науку, її місце в системі гуманітарних наук, знати історичні 

джерела.  

ЗК-10 Мати уявлення про своєрідність філософії, її місце в культурі, наукові, 

філософські і релігійні картини всесвіту, суті, призначення і сенс життя 

людини, форми і методи наукового пізнання 

ЗК-11 Розуміти сутність культури, її місце і роль у житті людини і суспільства, 

мати уявлення про форми культури, їх виникнення та розвиток, породження 

культурних норм і цінностей, механізмів збереження та передачі їх як 

соціокультурного досвіду, знати основні досягнення в різних галузях 

культурної практики 

ЗК-12 Здатність демонструвати базові знання в галузі природничих дисциплін і 

готовність використовувати методи фундаментальних наук для 

розв’язання загально інженерних та професійних задач 

ЗК-13 Здатність і готовність розуміти і аналізувати економічні проблеми і 

суспільні  процеси, бути активним суб’єктом економічної діяльності 

ЗК-14 Здатність володіти інформацією про єдність усіх екологічних систем 

біосфери, методами виявлення змін екологічних показників під впливом 

антропогенної діяльності людини 

 

  5.2. Професійні компетентності (ПК) 

Шифр Зміст 

Підготовка за спеціальністю 

ПК-1 Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, наукові і 

технічні методи і комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення 

інженерних завдань в теплоенергетичній галузі. 

ПК-2 Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння інших 

інженерних дисциплін.  

ПК-3 

 

 

Здатність продемонструвати практичні інженерні навички при 

проектуванні та експлуатації теплоенергетичного обладнання. 

ПК-4 Здатність продемонструвати знання і розуміння математичних 

принципів і методів, необхідних в теплоенергетичній галузі. 

ПК-5 Здатність виявляти, класифікувати і описати ефективність систем і 

компонентів на основі використання аналітичних методів і методів 

моделювання в теплоенергетичній галузі. 

ПК-6 Здатність досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати 

обмеження, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи, 

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

теплоенергетичній галузі. 

ПК-7 Здатність продемонструвати знання і розуміння комерційного та 

економічного контексту в теплоенергетичній галузі. 

ПК-8 Здатність продемонструвати розуміння ширшого міждисциплінарного 

інженерного контексту і його основних принципів. 

ПК-9 Здатність демонструвати розуміння питань використання технічної 

літератури та інших джерел інформації в теплоенергетичній галузі. 
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ПК-10 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. 

ПК-11 Здатність продемонструвати розуміння необхідності дотримання 

професійних і етичних стандартів високого рівня у діяльності в 

теплоенергетичній галузі. 

ПК-12 Здатність демонструвати розуміння проблем якості в теплоенергетичній 

галузі. 

ПК-13 Здатність продемонструвати знання характеристик і властивостей 

матеріалів, обладнання, процесів в теплоенергетичній галузі. 

ПК-14  Здатність продемонструвати обізнаність з питань інтелектуальної 

власності та контрактів в теплоенергетичній галузі. 

Підготовка зі спеціалізації 144-01 «Промислова та комунальна 

теплоенергетика» 

ПКс-1 

Готовність брати участь у зборі та аналізі вихідних даних для проектування 

елементів теплоенергетичного обладнання і об'єктів діяльності в цілому з 

використанням нормативної документації та сучасних методів пошуку та 

обробки інформації 

ПКс-2 

Здатність проводити розрахунки за типовими методиками і проектувати 

окремі деталі і вузли теплоенергетичного обладнання з використанням 

стандартних засобів автоматизації проектування відповідно до технічного 

завдання 

ПКс-3 

Здатність до проведення вимірювань і спостережень, складання опису 

проведених досліджень, підготовці даних для складання оглядів, звітів 

та наукових публікацій 

ПКс–4 

Здатність брати участь у розробці проектної і робочої технічної 

документації, оформленні закінчених проектно-конструкторських робіт 

у відповідності зі стандартами, технічними умовами та іншими 

нормативними документами 

ПКс-5 

 

Здатність використовувати типові методи контролю режимів роботи 

теплоенергетичного обладнання 

ПКс-6 

Здатність брати участь в типових, планових випробуваннях і ремонтах 

теплоенергетичного обладнання, монтажних, налагоджувальних і 

пускових роботах 

ПКс-7 

Здатність брати участь у роботах з оцінки технічного стану та залишкового 

ресурсу теплоенергетичного обладнання, в організації профілактичних 

оглядів та поточного ремонту обладнання 

ПКс-8 

Здатність формулювати завдання на розробку проектних рішень, 

пов'язаних з модернізацією теплоенергетичного устаткування, заходами 

щодо поліпшення експлуатаційних характеристик, підвищення екологічної 

безпеки, поліпшення умов праці, економії ресурсів 

Підготовка зі спеціалізації 144-03 «Енергетичний менеджмент та 

енергоефективність у промисловості та комунальній сфері» 

ПКс-1 

Здатність аналізувати передумови створення і впровадження системи 

енергетичного менеджменту на промислових підприємствах та об’єктах 

комунальної сфери 
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ПКс-2 

Здатність брати участь у проведенні попереднього техніко-економічного 

обгрунтування енергоефективності проектних розробок за стандартними 

методиками 

ПКс-3 

Здатність до розроблення пропозицій з обслуговування 

теплоенергетичного обладнання, складання заявок на устаткування, 

запасні частини; до підготовки технічної документації на ремонт 

ПКс–4 
Здатність брати участь у розробці і впровадженні заходів з 

енергозбереження та підвищенню енергоефективності 

ПКс-5 
Здатність оцінити та перевірити нове енергоефективне обладнання та 

можливість його застосування  

ПКс-6 

Здатність аналізувати масиви даних з споживання палива та енергії, 

обсягів виробництва, прогнозувати та оцінювати ефективність 

енергоспоживання з застосуванням сучасних методів обробки інформації 

ПКс-7 
Здатність розробляти і впроваджувати систему мотивації персоналу з 

енерго- та ресурсозбереження 

ПКс-8 
Здатність управляти споживанням палива та енергії на промислових 

підприємствах та об’єктах комунальної сфери 

 

 

 

 

 

6. Програмні результати навчання (РН) 

Шифр Зміст 

Знання і розуміння 

 

РН-1 

Знання і розуміння математики, фізики, хімії, газодинаміки, тепло - та 

масообміну, технічної термодинаміки, міцності, трансформації 

(перетворення) енергії, технічної механіки, що лежать в основі 

спеціальності «Теплоенергетика», на рівні, необхідному для досягнення 

результатів освітньої програми. 

 

РН-2 

Знання і розуміння інженерних дисциплін, що лежать в основі 

спеціальності «Теплоенергетика», на рівні, необхідному для досягнення 

інших результатів освітньої програми, в тому числі певна обізнаність в 

останніх досягненнях науки і техніки. 

 

РН-3 

Розуміння міждисциплінарного контексту спеціальності 

«Теплоенергетика». 

Інженерний аналіз 

 

РН-4 

Здатність розуміти складні інженерні технології, процеси, системи і 

обладнання відповідно до спеціальності «Теплоенергетика»; обирати і 

застосовувати придатні типові аналітичні, розрахункові та 

експериментальні методи; правильно інтерпретувати результати таких 

досліджень. 

 

РН-5 

Здатність виявляти, формулювати і вирішувати інженерні завдання 

відповідно до спеціальності «Теплоенергетика»; розуміти важливість 

нетехнічних (суспільство, здоров'я і безпека, навколишнє середовище, 

економіка і промисловість) обмежень. 
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Проектування 

 

РН-6 

Здатність розробляти і проектувати складні вироби в теплоенергетичній 

галузі, процеси і системи, що задовольняють встановленим вимогам, які 

можуть включати обізнаність про нетехнічні (суспільство, здоров'я і 

безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) аспекти; 

обрання і застосовування адекватної методології проектування. 

 

 

РН-7 

Здатність використовувати певне розуміння передових досягнень при 

проектуванні об’єктів в теплоенергетичній галузі.  

Дослідження 

 

РН-8 

Здатність здійснювати пошук необхідної інформації в технічній 

літературі, використовувати наукові бази даних та інші відповідні 

джерела інформації, здійснювати моделювання з метою детального 

вивчення і дослідження інженерних питань спеціальності 

«Теплоенергетика». 

 

РН-9 

Здатність застосовувати кодекси практики і правила техніки безпеки для 

спеціальності «Теплоенергетика». 

 

РН-10 

Лабораторні / технічні навички та вміння планувати і виконувати 

експериментальні дослідження за допомогою інструментальних засобів 

(вимірювальних приладів), оцінювати похибки проведення досліджень, 

робити висновки. 

Інженерна практика 

 

РН-11 

Здатність продемонструвати систематичне розуміння ключових 

аспектів та концепцій в теплоенергетичній галузі, технології 

виробництва, передачі, розподілу і використання енергії. 

РН-12 
Розуміння застосовуваних методик проектування і дослідження, а також 

їх обмежень відповідно до спеціальності «Теплоенергетика». 

РН-13 

Практичні навички вирішення завдань, що передбачають реалізацію 

інженерних проектів і проведення досліджень відповідно до 

спеціальності «Теплоенергетика» 

РН-14 

Розуміння застосовуваних матеріалів, обладнання та інструментів, 

інженерних технологій і процесів, а також їх обмежень відповідно до 

спеціальності «Теплоенергетика». 

РН-15 
Здатність застосовувати норми інженерної практики відповідно до 

спеціальності «Теплоенергетика». 

РН-16 
Розуміння нетехнічних (суспільство, здоров'я і безпека, навколишнє 

середовище, економіка і промисловість) наслідків інженерної практики. 

Судження 

РН-17 

Здатність збирати й інтерпретувати відповідні дані і аналізувати 

складності в межах спеціальності «Теплоенергетика» для донесення 

суджень, які відбивають відповідні соціальні та етичні проблеми. 

РН-18 

Здатність керувати професійною діяльністю, приймати участь у роботі 

над проектами відповідно до спеціальності «Теплоенергетика», беручи 

на себе відповідальність за прийняття рішень. 
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Комунікація та командна робота 

РН-19 

Здатність ефективно спілкуватися з питань інформації, ідей, проблем та 

рішень з інженерним співтовариством і суспільством загалом. 

 

РН-20 

Здатність ефективно працювати в національному та міжнародному 

контексті, як особистість і як член команди, і ефективно співпрацювати 

з інженерами та не інженерами. 

Навчання протягом життя 

РН-21 
Здатність розпізнавати необхідність і самостійно навчатися протягом 

життя. 

РН-22 
Здатність відстежувати розвиток науки і техніки. 

 

 

 

7. Нормативний зміст підготовки за освітньою програмою, компетентності та 

результати навчання 

№ 

з/п 
Освітні компоненти 

Обсяг 

кредитів 
Компетентність 

Результат 

навчання 

1. Загальна підготовка (ЗП) 

ЗП-1 Українська мова З 
ЗК-1; ЗК-2;  

ЗК-6 

РН-3; РН-19; 

РН-20; РН-21 

ЗП-2 Історія України 3 
ЗК-4; ЗК-7;  

ЗК-9 

РН-3; РН-19; 

РН-20; РН-21 

ЗП-3 Історія української культури 2 
ЗК-4; ЗК-7;  

ЗК-11 

РН-3; РН-19; 

РН-20; РН-21 

ЗП-4 Іноземна мова  8 
ЗК-1; ЗК-2;  

ЗК-8 

РН-3; РН-19; 

РН-20; РН-21 

ЗП-5 Філософія 3 
ЗК-4; ЗК-5;  

ЗК-10 

РН-3; РН-19; 

РН-20; РН-21 

ЗП-6 Основи економічної теорії 2 
ЗК-4; ЗК-5;  

ЗК-13 

РН-3; РН-5; 

РН-6; РН-16; 

ЗП-7 Економіка підприємства 3 
ЗК-4; ЗК-5;  

ЗК-13 

РН-3; РН-5; 

РН-6; РН-16; 

ЗП-8 Вища математика 19 
ЗК-1; ЗК-2;  

ЗК-12 
РН-1 

ЗП-9 Загальна фізика 13 
ЗК-1; ЗК-2;  

ЗК-12 
РН-1 

ЗП-10 Загальна хімія 4 
ЗК-1; ЗК-2;  

ЗК-12 
РН-1 

ЗП-11 Екологія 2 
ЗК-2 ЗК-5  

ЗК-14 

РН-3; РН-19; 

РН-20; РН-21 

2. Професійна підготовка (ПП) 

2.1. За спеціальністю 

ПП-1 

Нарисна геометрія, 

інженерна та комп’ютерна 

графіка 

6 
ПК-2; ПК-8; 

ПК-9 
РН-3 
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ПП-2 Теоретична механіка 5 
ПК-2; ПК-8; 

ПК-9 
РН-1 

ПП-3 
Технологія конструкційних 

матеріалів 
3 

ПК-2; ПК-8; 

ПК-9; ПК-13 
РН-3 

ПП-4 Матеріалознавство 3 
ПК-2; ПК-8; 

ПК-9 
РН-3 

ПП-5 Опір матеріалів 5 
ПК-2; ПК-8; 

ПК-9 
РН-3 

ПП-6 Технічна термодинаміка 10 
ПК-2; ПК-8; 

ПК-9 
РН-1; РН-2 

ПП-7 Гідрогазодинаміка 3 ПК-2; ПК-5 РН-1 

ПП-8 Метрологія та стандартизація 2 
ПК-2; ПК-8; 

ПК-9 
РН-3 

ПП-9 
Електротехніка та 

електроніка 
5 

ПК-2; ПК-8; 

ПК-9 
РН-3 

ПП-10 Основи конструювання 4 ПК-2; ПК-3 РН-3; РН-2 

ПП-11 Історія науки і техніки 2 
ПК-2; ПК-8; 

ПК-9 
РН-3; РН-22 

ПП-12 
Основи професійної безпеки 

і здоров’я людини 
2 

ПК-6; ПК-8; 

ПК-9 

РН-3; РН-5; 

РН-6; РН-16; 

ПП-13 
Комп’ютерні технології в 

проектуванні 
4 

ПК-1; ПК-

4;ПК-5 
РН-3; РН-4; 

ПП-14 
Теплотехнічні вимірювання 

та прилади 
3 

ПК-2; ПК-8; 

ПК-9 
РН-3; РН-2; 

ПП-15  Вступ до спеціальності 3 ПК-9 
РН-3; РН-2; 

РН-8 

2.2. За спеціалізацією 144-01 «Промислова та комунальна теплоенергетика» 

ППс-1 

Інформаційні технології та 

основи програмування в 

теплоенергетиці 

 

9 

ЗК-2;ПК-1 

ПКс-1,ПКс-5, 

ПКс-6, ПКс-7, 

ПКс-8 

РН-3, РН-14 

ППс-2 Паливо та джерела енергії 4 

ЗК-7, ПК-2, 

ПКс-1, ПКс-2, 

ПКс-3, ПКс-4, 

ПКс-5, ПКс-6, 

ПКс-8 

РН-1, РН-2, 

РН-6 

ППс-3 Тепломасообмін 10 

ПК-2, 

ПКс-2,ПКс-3, 

ПКс-4,ПКс-5 

РН-1, РН-2, 

РН-8 

ППс-4 
Теплотехнічні процеси та 

установки промпідприємств 
10 

ПК-3, ПК-9, 

ПК-10,  

ПКс-2, ПКс-3, 

ПКс-4, ПКс-5 

РН-1, РН-2, 

РН-3, РН-7, 

РН-13 

ППс-5 

Холодильні установки 

4 

ПК-3, ПК-10, 

ПКс-2,ПКс-3, 

ПКс-4,ПКс-5 

РН-1, РН-2, 

РН-3 
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ППс-6 

Теплові двигуни та 

нагнітачі 4 

ПК-3, ПК-10, 

ПКс-2,ПКс-3, 

ПКс-4,ПКс-5 

РН-1, РН-2, 

РН-3 

ППс-7 

Кондиціювання повітря 

5 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-11, 

ПКс-2,ПКс-3, 

ПКс-4,ПКс-5 

РН-1, РН-2, 

РН-3 

ППс-8 

Системи електропостачання 

та сучасний електропривід 
4 

ПК-2, ПК-9, 

ПКс-2,ПКс-3, 

ПКс-4,ПКс-5, 

ПКс-8 

РН-1, РН-2, 

РН-3, РН-11 

ППс-9 

Високотемпературні 

теплотехнологічні 

установки 
5 

ЗК-5; ПК-2, 

ПК-12, 

ПКс-2,ПКс-3, 

ПКс-4,ПКс-5 

РН-1, РН-2, 

РН-3, РН-4, 

РН-6, РН-10, 

РН-15 

ППс-10 

Основи енергозбереження 

4 

ПК-2, ПК-6, 

ПК-7, ПК-12, 

ПКс-1, ПКс-4, 

ПКс-6, ПКс-

7,ПКс-8 

РН-1, РН-2, 

РН-3, РН-5, 

РН-12, РН-16 

ППс-11 

Системи теплопостачання і 

опалення 

5 

ЗК-5; ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, 

ПК-9 ПК-11, 

ПКс-2,ПКс-3, 

ПКс-4,ПКс-5 

РН-1, РН-2, 

РН-3, РН-11 

ППс-12 

Системи виробництва і 

розподілу енергеносіїв 5 

ПК-7, 

ПКс-2,ПКс-3, 

ПКс-4,ПКс-5 

РН-1, РН-2, 

РН-3, РН-12 

ППс-13 Теорія сушки та сушильні 

установки 
4 

ПК-2, 

ПКс-1, ПКс-8 

РН-1, РН-2, 

РН-3, РН-4, 

РН-6, РН-8, 

РН-15 

ППс-14 Основи математичного і 

комп'ютерного 

моделювання 

теплофізичних процесів 

3 

ПК-5,  

ПКс-2,ПКс-5, 

ПКс-6 

РН-1, РН-2, 

РН-3, РН-8 

ППс-15 Котельні установки 

5 

ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-12, 

ПКс-2,ПКс-3, 

ПКс-4,ПКс-5 

РН-1, РН-2, 

РН-3, РН-4, 

РН-6, РН-7, 

РН-9, РН-13 

за спеціалізацією  144-03 «Енергетичний менеджмент та енергоефективність 

у промисловості та комунальній сфері» 

ППс-1 

Інформаційні технології та 

основи програмування в 

теплоенергетиці 

 

9 

ЗК-2;ПК-1 

ПКс-1,ПКс-5, 

ПКс-6, ПКс-7, 

ПКс-8 

РН-3, РН-14 

ППс-2 Паливо та джерела енергії 4 
ЗК-7, ПК-2, 

ПКс-1, ПКс-2, 

РН-1, РН-2, 

РН-6 
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ПКс-3, ПКс-4, 

ПКс-5, ПКс-6, 

ПКс-8 

ППс-3 Тепломасообмін 10 

ПК-2, 

ПКс-2,ПКс-3, 

ПКс-4,ПКс-5 

РН-1, РН-2, 

РН-8 

ППс-4 
Теплотехнічні процеси та 

установки промпідприємств 
10 

ПК-3, ПК-9, 

ПК-10,  

ПКс-2, ПКс-3, 

ПКс-4, ПКс-5 

РН-1, РН-2, 

РН-3, РН-7, 

РН-13 

ППс-5 

Холодильні установки 

4 

ПК-3, ПК-10, 

ПКс-2,ПКс-3, 

ПКс-4,ПКс-5 

РН-1, РН-2, 

РН-3 

ППс-6 

Теплові двигуни та 

нагнітачі 4 

ПК-3, ПК-10, 

ПКс-2,ПКс-3, 

ПКс-4,ПКс-5 

РН-1, РН-2, 

РН-3 

ППс-7 

Кондиціювання повітря 

5 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-11, 

ПКс-2,ПКс-3, 

ПКс-4,ПКс-5 

РН-1, РН-2, 

РН-3 

ППс-8 

Системи електропостачання 

та сучасний електропривід 
4 

ПК-2, ПК-9, 

ПКс-2,ПКс-3, 

ПКс-4,ПКс-5, 

ПКс-8 

РН-1, РН-2, 

РН-3, РН-11 

ППс-9 

Високотемпературні 

теплотехнологічні 

установки 
5 

ЗК-5; ПК-2, 

ПК-12, 

ПКс-2,ПКс-3, 

ПКс-4,ПКс-5 

РН-1, РН-2, 

РН-3, РН-4, 

РН-6, РН-10, 

РН-15 

ППс-10 

Основи енергетичного 

менеджменту 

4 

ПК-2, ПК-6, 

ПК-7, ПК-12, 

ПКс-1, ПКс-4, 

ПКс-6, ПКс-

7,ПКс-8 

РН-1, РН-2, 

РН-3, РН-5, 

РН-12, РН-16 

ППс-11 

Системи теплопостачання і 

опалення 

5 

ЗК-5; ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, 

ПК-9 ПК-11, 

ПКс-2,ПКс-3, 

ПКс-4,ПКс-5 

РН-1, РН-2, 

РН-3, РН-11 

ППс-12 

Системи виробництва і 

розподілу енергеносіїв 5 

ПК-7, 

ПКс-2,ПКс-3, 

ПКс-4,ПКс-5 

РН-1, РН-2, 

РН-3, РН-12 

ППс-13 Основи управління в 

енергетиці 
4 

ПК-2, 

ПКс-1, ПКс-8 

РН-1, РН-2, 

РН-3, РН-4, 

РН-6, РН-8, 

РН-15 

ППс-14 Основи математичного і 

комп'ютерного 

моделювання 

теплофізичних процесів 

3 

ПК-5,  

ПКс-2,ПКс-5, 

ПКс-6 

РН-1, РН-2, 

РН-3, РН-8 
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ППс-15 Котельні установки 

5 

ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-12, 

ПКс-2,ПКс-3, 

ПКс-4,ПКс-5 

РН-1, РН-2, 

РН-3, РН-4, 

РН-6, РН-7, 

РН-9, РН-13 

3. Навчальні дисципліни за вибором студента 

В-1 Дисципліна 1  4 ПК-2; ПК-8 
РН-19; РН-20; 

РН-21 

В-2 Дисципліна 2 4 ПК-2; ПК-8 
РН-19; РН-20; 

РН-21 

В-3 Дисципліна 3 4 ПК-2; ПК-8 
РН-19; РН-20; 

РН-21 

4. Практика 6 ПК-1 – ПК-14 РН-11; - РН-16;  

5. Дипломне проектування 3 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11;ПК-14 

РН-11; - РН-16; 

РН-8 

6. Атестація 3 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11;ПК-14 

РН-11; - РН-16; 

РН-8 

7. Усього кредитів 240   
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8. Структурно-логічна схема навчальної діяльності 

 

за спеціалізацією 144-01 «Промислова та комунальна теплоенергетика», за 

спеціалізацією 144-03 «Енергетичний менеджмент та енергоефективність у 

промисловості та комунальній сфері» 

 

Семестр Зміст навчальної діяльності 

1 ЗП-1; ЗП-4; ЗП-8; ЗП-9; ПП-1; ПП-4, ПП-15, ППс-1 

2 ЗП-2; ЗП-4; ЗП-8; ЗП-9; ЗП-10, ПП-1; ПП-13, ППс-1, 
3 ЗП-3; ЗП-4;, ЗП-6, ЗП-8; ЗП-9; ПП-2, ПП-3, ПП-14 

4 ЗП-4; ЗП-5; ЗП-8; ПП-5, ПП-6, ПП-7, ПП-8, ППс-2 

5 ЗП-11, ПП-6, ПП-9, ППс-3, ППс-8, ППс-14с, В-1 

6 ЗП-7, ПП-10, ПП-11, ППс-3, ППс-4, ППс-6, В-2 

7 ПП-12, ППс-4, ППс-5, ППс-7, ППс-9, ППс-15, В-3 

8 ППс-10, ППс-11, ППс-12, ППс-13 

 

 

 

 

 

Завідувач випускової кафедри 

теплотехніки  

та енергоефективних технологій   __________________  Ганжа А.М. 

(підпис)    (прізвище) 

 

Керівник проектної групи 

(гарант освітньої програми) __________________       Литвиненко О.О. 

(підпис)   (прізвище) 


