


 



І – Загальна характеристика 

 

Рівень  вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь, що присвоюється  Бакалавр 

Обсяг кредитів ЄКТС 180 

Назва галузі знань 14 Електрична інженерія 

Назва спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Обмеження щодо форм 

навчання 

Денна, заочна (дистанційна) 

Вимоги до рівня освіти 

осіб, що можуть 

розпочати навчання за 

програмою 

Освітній рівень молодшого спеціаліста 

 

Кваліфікація освітня, що 

присвоюється 

Бакалавр з електроенергетики, електротехніки 

та електромеханіки 

Кваліфікація в дипломі Бакалавр з електроенергетики, електротехніки 

та електромеханіки 

Форма атестації публічний захист кваліфікаційної роботи 

Опис предметної області Узагальнений об'єкт діяльності: 

- методи та засоби дослідження параметрів 

режимів роботи об’єктів електроенергетики і 

світлотехніки;  

- дослідження та розробка 

електроенергетичних, електротехнічних, 

світлотехнічних систем. 

Цілі навчання (очікуване застосування набутих 

компетентностей) обумовлені в формуванні 

наступних здатностей:  

   -  сформувати адекватну математичну модель 

об’єкта або процесу і синтезувати оптимальні 

проектні і управлінські рішення ефективно 

опановувати сучасні технологічні інновації і 

теоретичні розробки у галузі 

електроенергетики, світлотехніки і плідно 

працювати у міжнародних проектах; 

   - формувати за відповідними стандартами 

проектну і технологічну документацію 

спираючись на всебічний інформаційний і 

патентний пошук поєднати компетенції 

комунікації, співробітництва і лідерства у  

колективі з вмінням ефективно керувати 

додержуючись принципів етики; 

   - виконувати теоретичні і планувати 

експериментальні дослідження; виконувати 

інформаційний та патентний пошуки, складати 
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аналітичні огляди, реферати, переліки 

літератури. 

Теоретичний зміст предметної області 

(поняття, концепції, принципи та їх 

використання для пояснення фактів та 

прогнозування результатів): 

- знання і розуміння структури об’єктів та 

процесів в електроенергетиці, технології 

виробництва та розподілу електроенергії; 

- знання методології, методики і технології 

проектування систем керування 

електроенергетичних систем; 

- розуміння принципів, методів і юридичної 

складової організаційного управління 

 

Методи, методики та технології (якими 

має оволодіти здобувач вищої освіти для 

застосовування на практиці): 

здобувач має оволодіти 

- методиками і технологіями проектування 

систем керування об’єктів електроенергетики, 

професійними прикладними програмами;  

- методами розв’язання складних задач і 

проблем у певній галузі професійної діяльності 

або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю 

умов і вимог. 

Інструменти та обладнання 

(об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які 

здобувач вищої освіти вчиться застосовувати 

і використовувати): 

- комплекс технічного і технологічного 

обладнання для проведення досліджень 

параметрів електротехнічних і світлотехнічних 

систем; 

- контрольно-вимірювальні засоби, електричні  

прилади, мікроконтролери, персональні 

комп’ютери; 

- програмне забезпечення для фіксації і обробки 

результатів досліджень в проблемній області. 

Академічні права Можливість навчання за програмою другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 
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ІІ Перелік компетентностей випускника 

 

Загальні компетентності Загальнокультурні (універсальні) 

компетентності: 
1. Здатність застосовувати знання на практиці. 

2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так 

і письмово. 

3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

4. Здатність до використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

8. Готовність та здатність високоякісно виконувати 

роботу як самостійно так і колективно та приймати 

рішення в межах своїх професійних знань та компетенцій. 

9. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня. 

10. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Спеціальні 

компетентності 

Спеціальні компетентності по науково-

дослідній діяльності: 
1. Здатність використовувати комп’ютеризовані системи 

автоматизованого проектування (CAD), виготовлення 

(CAM) та інженерних розрахунків (CAE). 

2. Здатність до обґрунтування прийнятих рішень в 

процесі виконання проектно-конструкторських та 

дослідницьких робіт. 

3. Здатність використовувати базові знання з фізики, 

математики та електротехніки для вирішення практичних 

задач в галузі електроенергетики та електротехніки. 

4. Здатність використовувати професійні знання для 

вирішення практичних задач в галузі електроенергетики 

та електротехніки. 

5. Здатність використовувати знання з метрології та 

електричних вимірювань, теорії автоматичного 

керування, релейного захисту та автоматизації для 

вирішення задач оптимізації та керування в 

електроенергетиці та електротехніці. 

6. Здатність використовувати знання з теорії електричних 

машин, апаратів та електроприводу для вирішення 

практичних завдань в галузі електроенергетики та 

електротехніки. 

7. Здатність дотримуватись в проектах 

електроенергетичного, електротехнічного та 

світлотехнічного устаткування стандартів, норм і 

технічних умов. 

8. Здатність використовувати сучасні методи розрахунку, 

проектування та аналізу роботи електроенергетичних, 

електротехнічних та світлотехнічних систем. 

9. Здатність визначати і забезпечувати оптимальні та 

енергоефективні режими роботи електроенергетичного, 

електротехнічного та світлотехнічного устаткування. 
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10. Здатність складати і оформлювати оперативну та іншу 

документацію, передбачену правилами експлуатації 

устаткування і організації роботи на об’єктах 

електроенергетики, електротехніки. 

11. Здатність дотримуватись вимог правил техніки 

безпеки і охорони праці та норм виробничої санітарії у 

практичній діяльності. 

12. Здатність до вивчення та аналізу науково-технічної 

інформації в галузі електроенергетики, електротехніки та 

світлотехніки. 

13. Здатність до моделювання режимів роботи  

електроенергетичного, електротехнічного та 

світлотехнічного обладнання. 

14  14. Здатність виконувати експериментальні дослідження 

режимів роботи електроенергетичного, 

електротехнічного та світлотехнічного обладнання.  

 

ІV – Опис мети програми та кінцевих результатів навчання 

 

Мета: формування комплексу компетентностей випускника, що 

забезпечують його подальшу наукову і навчальну діяльність на наступних рівнях 

освіти з достатньою інтегрованістю і адаптацією особистості; формування вмінь 

синтезувати оптимальні проектні і управлінські рішення. 

 

Програмні результати навчання: 

 

- здатність приймати участь у плануванні та проведенні експериментальних 

досліджень під керівництвом викладача, графічній та математичній обробці 

результатів експерименту, аналізу отриманих результатів і формулювання 

висновків;  

- здатність виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до 

проблем світлотехніки та електроенергетики, використовуючи належне 

програмне забезпечення, знання як аналізувати та відображати результати; 

- здатність до самостійного розв’язання наукових проблем у сфері 

електроенергетики та електротехніки; 

- здатність до створення математичних моделей для імітаційного моделювання 

та комп’ютерного моделювання у сфері електроенергетики, електротехніки та 

світлотехніки; 

- здатність проводити попереднє техніко-економічне обґрунтовування проектів; 

- готовність виконувати розрахунки і проектування світлотехнічних систем, 

систем електропостачання та електроспоживання відповідно до технічного 

завдання, з використанням засобів автоматизації проектування; здатність 

розробляти проектну і технічну документацію, оформляти закінчені проектно-

конструкторські роботи; 

- оволодіння англійською мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення 

літературного пошуку та виконання інших наукових і професійних завдань; 

- здатність розуміти науково-технічні статті та інші джерела інформації за 

спеціальністю та суміжними з нею галузями; 
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- здатність знайти відповідні наукові джерела, які мають відношення до задач 

світлотехніки та електроенергетики, які необхідно розв’язати; 

- здатність виконувати вимірювання фізичних величин, аналізувати і 

узагальнювати отримані результати, формулювати відповідні висновки; 

- здатність розробляти проектну і технічну документацію, оформляти закінчені 

проектно-конструкторські роботи; 

- готовність виконувати розрахунок систем електропостачання та 

електроспоживання відповідно до технічного завдання, з використанням засобів 

автоматизації проектування;  

- здатність до прийняття рішення щодо підвищення енергоефективності систем 

електропостачання та електроспоживання, світлотехнічних комплексів та їх 

елементів; 

- здатність до прийняття рішення щодо вибору виду системи компенсації реактивної 

потужності, зменшення втрат електроенергії в трансформаторах та лініях електропередач, 

світлотехнічних комплексах та їх елементах; 

- здатність забезпечувати технологічність виробництва світлотехнічних виробів 

з урахуванням його економічної ефективності; 

- здатність прийняття рішення щодо вибору виду системи керування та її 

елементної бази при створенні установок зовнішнього та внутрішнього 

освітлення; здатність розроблення завдання на створення або вибору 

низьковольтних комплектних пристроїв; 

- готовність виконувати розрахунок і проектування систем зовнішнього і 

спортивного освітлення відповідно до технічного завдання з використанням 

засобів автоматизації проектування. 



V – Навчальні дисципліни/модулі, що забезпечуватимуть досягнення запланованих нормативних і додаткових 

результатів навчання 
 

Шифр  
Назва навчальних дисциплін, практик, курсових 

проектів (робіт), атестації 

Загальна 

кількість годин/ 

кредитів ЄКТС 

Назва змістових модулів 

1. Обов’язкова частина 

1 .1.  Цикл загальної підготовки  

1.1.1 Філософія 150/5,0 

1. Історія філософії 

2. Онтологія. Гносеологія 

3. Соціальна філософія 

1.2.2 Вища математика 270/9,0 

1. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії 

2. Диференціальне числення функції однієї змінної 

3. Інтегральне числення функції однієї змінної 

4. Функції кількох змінних 

5. Звичайні диференціальні рівняння 

6. Числові і функціональні ряди 

7. Операційне числення 

8. Кратні інтеграли 

9. Криволінійні та поверхневі інтеграли. 

    Спеціальні глави вищої математики 

1.2.3 Загальна фізика 240/8,0 

1. Фізичні основи механіки. Основи 

молекулярної фізики і термодинаміки 

2. Електрика і магнетизм 

3. Коливання і хвилі. Хвильова оптика. 

Квантова оптика 

4. Фізика атомів і молекул. Фізика атомного 

ядра і елементарних часток 

 Разом за  циклом:  660/22,0  

1.2 .  Цикл професійної та практичної підготовки  
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Шифр  
Назва навчальних дисциплін, практик, курсових 

проектів (робіт), атестації 

Загальна 

кількість годин/ 

кредитів ЄКТС 

Назва змістових модулів 

1.2.1 Загальна частина  

1.2.1.1 Безпека життєдіяльності й охорона праці 90/3,0 
1. Безпека життєдіяльності 
2. Охорона праці 

1.2.1.2 Електричні машини 90/3,0 
1. Асинхронні машини 
2. Синхронні машини 
3. Машини постійного струму 

1.2.1.3 Електротехнічні матеріали 90/3,0 

1. Загальні відомості про електротехнічні 

матеріали. Діелектрики 

2. Провідникові матеріали 

3. Напівпровідникові матеріали. Магнітні 

матеріали 

1.2.1.4 Основи метрології та електричних вимірювань 150/5,0 

1. Загальні відомості про метрологію та 

електричні вимірювання. Похибки 

вимірювань. Міри електричних величин. 

Масштабні перетворювачі струму і напруги. 

2. Електровимірювальні прилади. 

Вимірювання параметрів електричних кіл. 

Вимірювання параметрів електричних 

сигналів 

3. Автоматизовані системи контролю та 

управління в електричних мережах 

1.2.1.5 Електрична частина станцій та підстанцій 180/6,0 

1. Основні типи електростанцій. 
    Основні параметри, характеристики, особливості 
конструкцій 
2. Загальні принципи побудови електричних 
схем електроустановок.  
    Нагрів провідників і апаратів 
3. Розподільчі пристрої. 
     Загальні принципи керування 
електроустановками 
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Шифр  
Назва навчальних дисциплін, практик, курсових 

проектів (робіт), атестації 

Загальна 

кількість годин/ 

кредитів ЄКТС 

Назва змістових модулів 

1.2.1.6 Техніка високих напруг 120/4,0 

1. Електричний розряд у вакуумі і газах. 
Електричні розряди у рідких та твердих 
діелектриках 
2. Перенапруги в електричних мережах 
3. Високовольтні ізоляційні конструкції. 
Високовольтні випробувальні установки, 
випробування та вимірювання 

1.2.1.7 
Основи релейного захисту та автоматизації 

енергосистем 
120/4,0 

1. Загальні відомості про релейний захист.  
2. Релейний захист електропередач, силових 
трансформаторів і автотрансформаторів, 
синхронних генераторів і блоків генератор-
трансформатор 
3. Релейний захист збірних шин 
електростанцій, підстанцій та 
електродвигунів. Використання ПК для 
реалізації функцій релейного захисту 

1.2.1.8 Теорія автоматичного керування 105/3,5 

1. Основні поняття та математичний опис 

САК 

2. Характеристики, типові ланки, стійкість та 

якість САК 

1.2.1.9 Основи наукових досліджень 90/3,0 

1. Визначення науки 

2. Планування і обробка результатів 

експерименту 

1.2.1.10 Економіка і організація виробництва 90/3,0 

1. Ресурси енергетичного виробництва 
2. Ціни та тарифи на енергію. Фінансова діяльність. 
Економічна ефективність капіталовкладень в 
енергетиці 
3. Організація та планування основного 
виробництва в енергетиці 
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Шифр  
Назва навчальних дисциплін, практик, курсових 

проектів (робіт), атестації 

Загальна 

кількість годин/ 

кредитів ЄКТС 

Назва змістових модулів 

1.2.1.11 Технологічна практика 180/6,0 

1. Ознайомлення з основними технологічними 
процесами електричних мереж, станцій та 
підстанцій 
2. Збір технічних матеріалів за тематикою 
спеціального питання звіту з практики 

1.2.1.12 Виробнича практика 180/6,0 

1. Ознайомлення з основними робочими 
характеристиками силового та лінійного 
обладнання електричних мереж, станцій та 
підстанцій 
2. Збір технічних матеріалів за тематикою 
спеціального питання звіту з практики 

1.2.1.13 Переддипломна практика 90/3,0 

1. Знайомство з організацією виробництва на 
підприємстві та робота як стажером 
2. Збір та аналіз інформаційних матеріалів за 
темою дипломного проекту (роботи) 

1.2.1.14 Дипломна робота 360/12,0 

1. Аналіз та коректування вхідних даних, 

необхідних для якісного виконання 

дипломного проекту (роботи) 

2. Розробка електротехнічного пристрою або 

системи 

 Разом за загальною частиною : 1935/64,5  

1.2.2 Професійне  спрямування «Світлотехніка і  джерела світла»  (СДС)  

1.2.2.1 Теоретичні основи електротехніки. Частина 2 120/4,0 

1. Лінійні електричні кола періодичного 
змінного струму 
2. Розрахунок перехідних процесів в лінійних 
електричних колах 

12.2.2 Електричні системи та мережі 240/8,0 

1. Загальні відомості про електричні мережі і 
системи 
2. Конфігурації, параметри, схеми заміщення і 
режими роботи простих електричних мереж. 
Параметри схем заміщення елементів 
електричних мереж і їх розрахунок 
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Шифр  
Назва навчальних дисциплін, практик, курсових 

проектів (робіт), атестації 

Загальна 

кількість годин/ 

кредитів ЄКТС 

Назва змістових модулів 

3. Розрахунок втрат потужності в елементах 
електричної мережі 
4. Розрахунок режимів роботи розімкнених 
електричних мереж 
5. Розрахунок усталених режимів роботи 
замкнених електричних мереж 
6. Розрахунок режимів роботи замкнених 
електричних мереж, що містять 
трансформуючі зв’язки 

1.2.2.3 Курсова робота "Розробка системи 

електропостачання житлової або суспільної 

споруди" 

60/2,0 

1. Проектування мережі електропостачання 
будівлі  
2. Розрахунок мережі електропостачання 
будівлі 

 Разом за професійним спрямуванням СДС 420/14,0  

 Разом за обов'язковою  частиною  для 

СДС: 

3015/100,5  

1.3.3 Професійне спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання» (ЕСЕ) 

1.3.3.1 Теоретичні основи електротехніки. Частини 2, 3 300/10,0 

1. Лінійні електричні кола періодичного 

змінного струму 

2. Розрахунок перехідних процесів в лінійних 

електричних колах 

3. Лінійні електричні кола з розподіленими 

параметрами 

4. Нелінійні електричні і магнітні кола 

5. Основи теорії електромагнітного поля 

1.3.3.2 Електричні системи та мережі 240/8,0 

1. Загальні відомості про електричні мережі і 
системи 
2. Конфігурації, параметри, схеми заміщення і 
режими роботи простих електричних мереж. 
Параметри схем заміщення елементів 
електричних мереж і їх розрахунок 
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Шифр  
Назва навчальних дисциплін, практик, курсових 

проектів (робіт), атестації 

Загальна 

кількість годин/ 

кредитів ЄКТС 

Назва змістових модулів 

3. Розрахунок втрат потужності в елементах 
електричної мережі 
4. Розрахунок режимів роботи розімкнених 
електричних мереж 
5. Розрахунок усталених режимів роботи 
замкнених електричних мереж 
6. Розрахунок режимів роботи замкнених 
електричних мереж, що містять 
трансформуючі зв’язки 

1.3.3.3 
Курсовий проект "Проектування живильної 

електричної мережі промислового району" 
60/2,0 

1. Розрахунок параметрів електричної мережі 

промислового району. 

2. Вибір схеми електричної мережі 

промислового району. 

3. Розрахунок параметрів сталого режиму 

проектуємої мережі 

 Разом за професійним спрямуванням для ЕСЕ 600/20,0  

 Разом за обов'язковою  частиною  для 

ЕСЕ: 

3195/106,5  

2. Вибіркова частина 

2.1 Цикл загальної підготовки 

2.1.1 Гуманітарна 2 120/4,0  

2.1.2 Гуманітарна 3 120/4,0  

 Разом за циклом: 240/8,0  

2.2 Цикл професійної підготовки 

2.2 1 Сертифікатна програма 

2.2.1.1 Сертифікатна 1  120/4,0  

2.2.1.2 Сертифікатна 2  120/4,0  

2.2.1.3 Сертифікатна 3 120/4,0  

 Разом за сертифікатною програмою: 360/12,0  

2.2.2. Блок професійних дисциплін "Світлотехніка і джерела світла" 
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Шифр  
Назва навчальних дисциплін, практик, курсових 

проектів (робіт), атестації 

Загальна 

кількість годин/ 

кредитів ЄКТС 

Назва змістових модулів 

2.2.2.1 Основи світлотехніки 180/6,0 

1. Випромінювання оптичної області спектра. 

Основні поняття. Ефективні величини. 

Енергетичні і світлові величини й одиниці 

2. Розрахунок світлотехнічних характеристик 

3. Перетворення випромінювання 

2.2.2.2 Фізичні основи джерел світла 120/4,0 

1. Теплове випромінювання. Основні 

положення квантової механіки 

2. Люмінесценція і газовий розряд 

2.2.2.3 Фотометрія 135/4,5 
1. Приймачі оптичного випромінювання 

2. Світлові вимірювання 

2.2.2.4 
Курсова робота "Габаритний та світлотехнічний 

розрахунок оптичної системи" 
60/2,0 

1. Габаритний розрахунок оптичної системи  

1. Світлотехнічний розрахунок оптичної 

системи 

2.2.2.5 Джерела світла 120/4,0 

1. Джерела світла теплового випромінювання. 

Джерела світла на основі люмінесцентного 

випромінювання 

2.Розрахунок розрядних джерел світла. 

Розрахунок теплових ДС 

2.2.2.6 
Курсовий проект "Розрахунок параметрів і 

розробка конструкції джерела світла" 
60/2,0 

1. Обґрунтування вибору роду і тиску 

наповнюючого газу. Розрахунок 

геометричних параметрів джерела світла 

2. Розрахунок електричних і світлотехнічних 

параметрів джерела світла. 

3. Розробка конструкції лампи 

2.2.2.7 Світлові прилади 120/4,0 

1. Світлотехнічні характеристики світлових 

приладів 

2.Розрахунки та розробка конструкцій 

світлових приладів 
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Шифр  
Назва навчальних дисциплін, практик, курсових 

проектів (робіт), атестації 

Загальна 

кількість годин/ 

кредитів ЄКТС 

Назва змістових модулів 

2.2.2.8 
Курсова робота "Розробка світильника з 

регламентованим світлорозподілом" 
60/2,0 

1. Постановка завдання для світлотехнічного 

розрахунку профілю дзеркального 

круглосиметричного відбивача світлового 

приладу 

2 Розрахунок кривої сили світла відбивача 

3  Розрахунок коефіцієнту підсилення і ККД 

світлового приладу 

2.2.2.9 Світлотехнічні установки та системи 120/4,0 

1. Нормування і світлотехнічні розрахунки 

світлотехнічних установок.  

2.Проектування світлотехнічних установок 

будівель. 

2.2.2.10 
Курсовий проект "Розробка освітлювальної 

установки будівлі" 
60/2,0 

1. Загальна характеристика будівлі. Вибір 

нормованих характеристик і елементів. 

2. Світлотехнічний розрахунок 

освітлювальної установки 

3. Розрахунок якісних характеристик 

освітлювальної установки 

2.2.2.11 
Курсовий проект "Розробка електротехнічної 

частини проекту освітлювальної установки" 
60/2,0 

1. Обґрунтування прийнятих інженерно-

технічних рішень: Вибір схем 

живлення, системи напруги, роду 

провідникового матеріалу і способу 

прокладки 

мереж.  

2. Розрахунок встановленої потужності 

освітлювальної установки, 

розрахунок перетинів дротів і кабелів. Вибір 

апаратів захисту і комутаційної 

апаратури.  

3. Розробка питань монтажу та експлуатації ОУ. 



 14 

Шифр  
Назва навчальних дисциплін, практик, курсових 

проектів (робіт), атестації 

Загальна 

кількість годин/ 

кредитів ЄКТС 

Назва змістових модулів 

2.2.2.12 Електротехнічні пристрої світлотехнічних систем  105/3,5 

1. Фізичні особливості засвічення і роботи 

розрядних джерел світла 

2.Аналіз баластів і їх впливу на роботу 

розрядних джерел світла 

3. Аналіз роботи стартерних та безстартерних 

електричних схем вмикання і роботи 

розрядних джерел світла, електронні 

пускорегулюючі апарати 

2.2.2.13 Технологія світлотехнічного виробництва 105/3,5 

1. Холодна штамповка. Її види. Металургічне 

виробництво. Виготовлення деталей СП з 

полімерних матеріалів. Види покриттів у 

світлотехнічному виробництві. 

2.Світлотехнічне скло. Складання СП. 

Виготовлення скляних і металевих СП і ДС.  

3. Гази, що використовуються у 

світлотехнічному виробництві. Спаювання і 

відкачка ламп. Заключні технологічні 

операції. 

2.2.2.14  Фізіологічна оптика і колориметрія 90/3,0 

1. Фізіологічна оптика  

2.Колориметрія 

3. Розрахунково-графічна робота 

2.2.2.15  
Проектування, монтаж та експлуатація 

освітлювальних установок 
120/4,0 

1. Проектування освітлювальних електричних 

мереж 

2.Розрахунки мереж електропостачання 

освітлювальних установок будівель і споруд. 

Захист освітлювальних мереж. 

3. Монтаж і експлуатація освітлювальних 

мереж та освітлювальних установок. 

2.2.2.16  Естетика освітлення 90/3,0 
1. Архітектурне освітлення 

2.Установки світлової реклами 
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Шифр  
Назва навчальних дисциплін, практик, курсових 

проектів (робіт), атестації 

Загальна 

кількість годин/ 

кредитів ЄКТС 

Назва змістових модулів 

2.2.2.17  Світловий дизайн архітектурного середовища 90/3,0 

1. Основи побудови світлової мапи 

архітектурного середовища 

2.Художні прийоми освітлення 

архітектурного середовища міста 

3. Методи та алгоритми аналізу математичних 

моделей 

2.2.2.18  Основи світлового дизайну 90/3,0 

1. Основи сприйняття об’єктів художнього 

конструювання 

2. Художні задачі та прийоми дизайну 

освітлення 

 Разом за професійним спрямуванням СДС  1785/59,5  

 Разом за циклом  2145/71,5  

 Разом за вибірковою частиною  для СДС: 2895/79,5  

2.2.3. Блок професійних дисциплін «Електротехнічні системи електроспоживання» 

2.2.3.1 Перехідні процеси в електроенергетиці 240/8,0 

1. Особливості протікання та розрахунків 

перехідних процесів в електричних системах 

2.Розрахунок симетричних коротких замикань 

в електричних системах 

3. Розрахунок несиметричних коротких 

замикань в електричних системах 

4. Критерії кількісної оцінки й методи 

дослідження статичної стійкості електричної 

системи 

5. Критерії кількісної оцінки й методи 

дослідження динамічної стійкості електричної 

системи 

6. Заходи щодо поліпшення стійкості й 

підвищення якості протікання перехідних 

процесів в електричних системах 
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Назва навчальних дисциплін, практик, курсових 

проектів (робіт), атестації 

Загальна 

кількість годин/ 

кредитів ЄКТС 

Назва змістових модулів 

2.2.3.2 Технологія виробництва електроенергії 150/5,0 

1. Традиційні технології виробництва 

електричної енергії. Альтернативні технології 

виробництва електричної енергії. Технології 

акумулювання електричної енергії 

2. Математичні основи методів аналізу 

усталених режимів електроенергетичних 

систем. Математичні основи методів аналізу 

перехідних процесів електроенергетичних 

систем 

3. Стійкість, стохастичність і оптимізація при 

розв’язанні задач електроенергетики 

2.2.3.3 Автоматизований електропривод 120/4,0 

1. Механіка електроприводу 

2. Типові вузли схем автоматичного 

управління електроприводом 

3. Регулювання в замкнутих та розімкнутих 

системах електроприводу 

4. Комплексні електроприводи промислових 

серій та електропривод транспорту 

2.2.3.4 Мікроконтролери в електроенергетиці 120/4,0 

1. Мікроконтролер як засіб для обробки 

інформації в системах електропостачання 

2. Проектування мікроконтролерних систем 

для об’єктів електроенергетики 

2.2.3.5 
Монтаж, наладка та експлуатація 

електрообладнання 
135/4,5 

1. Організація проектування, будівництва та 

експлуатації систем електропостачання 

2.Монтаж та експлуатація електричних мереж 

2.2.3.6 
Курсовий проект "Проектування понижувальної 

трансформаторної  підстанції 35-110/10 кВ" 

60/2,0 1. Обґрунтування теоретичної частини. 

2. Розрахункова частина 

2.2.3.7 
Курсова робота "Розробка релейного захисту 

елементів системи електропостачання" 

60/2,0 1. Обґрунтування теоретичної частини. 

2. Розрахункова частина 
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Шифр  
Назва навчальних дисциплін, практик, курсових 

проектів (робіт), атестації 

Загальна 

кількість годин/ 

кредитів ЄКТС 

Назва змістових модулів 

2.2.3.8 
Курсова робота "Розрахунок динамічної стійкості 

електричної системи" 

60/2,0 1. Обґрунтування теоретичної частини. 

2. Розрахункова частина 

2.2.3.9 
Математичні задачі і моделювання в 

електроенергетиці 
150/5,0 

1. Сучасні математичні методи для 

розв’язання задач аналізу режимів в 

електричних системах 

2. Комп’ютерне моделювання та оптимізація 

при розв’язанні задач електроенергетики 

3. Моделювання електричної системи 

2.2.3.10 
Курсова робота "Математичні задачі і 

моделювання в електроенергетиці" 
60/2,0 

1. Обґрунтування теоретичної частини. 

2. Розрахункова частина 

2.2.3.11 Вступ до спеціальності 90/3,0 

1. Виробництво, передача та розподіл 

електроенергії 

2. Електричні та магнітні кола, машини, 

трансформатори, електричні апарати 

2.2.3.12 Електричні апарати 90/3,0 

1. Загальна характеристика електричних 

апаратів та фізичні явища, що супроводжують 

їх роботу 

2.Електричні апарати управління та 

комутаційні апарати розподільних пристроїв 

напругою до 1000В 

3. Електричні апарати розподільних пристроїв 

напругою вище 1000 В 

2.2.3.13 
Електропостачання міст та промислових 

підприємств 
90/3,0 

1. Електричні навантаження міст та 

промислових підприємств. Каналізація 

електричної енергії при напрузі вище 1 кВ. 

Побудова, розрахунок освітлювальних і 

силових мереж міст та промислових 

підприємств 
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Шифр  
Назва навчальних дисциплін, практик, курсових 

проектів (робіт), атестації 

Загальна 

кількість годин/ 

кредитів ЄКТС 

Назва змістових модулів 

2. Компенсація реактивної потужності в 

системі електропостачання міст і 

промислових підприємств 

3. Якість електроенергії в електричних 

мережах міст і промислових підприємств і 

способи його забезпечення 

2.2.3.14 Споживачі електричної енергії 90/3,0 

1. Класифікація та характеристики СЕЕ і 

приймачів, режими роботи 

2.Характеристики приймачів електричної 

енергії 

2.2.3.15 Кабельні та повітряні лінії електропередачі 90/3,0 

1. Кабельні лінії електропередачі 

2. Повітряні лінії електропередачі 

3. Розрахунок режимів роботи замкнених 

електричних мереж, що містять 

трансформуючі зв’язки 

 
Разом за професійним спрямуванням 

ЕСЕ:  

1605/53,5 
 

 Разом за циклом  1965/65,5  

 Разом за вибірковою частиною  для ЕСЕ: 2205/73,5  

 Всього за освітньою програмою:  5400/180,0  

 
 

 



VІ – Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

 

Якість послуг, що надаються у Харківському національному університеті 

міського господарства імені О.М. Бекетова, регламентується Положенням про 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова, що розроблено відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» 

від 01.07.2014 № 1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти) 

та ґрунтується на принципах, викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської 

асоціації із забезпечення якості вищої освіти. 

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

Університету складається із стратегічного плану розвитку Університету до 

2020 року, системи внутрішнього забезпечення якості і системи зовнішнього 

забезпечення якості. 

Система внутрішнього забезпечення якості передбачає розробку 

внутрішніх стандартів із політики щодо забезпечення якості; розроблення і 

затвердження програм; студентоцентрованого навчання, викладання та 

оцінювання; зарахування, досягнення, визнання та атестація студентів; 

викладацького персоналу; навчальних ресурсів і підтримки студентів; 

інформаційного менеджменту; публічної інформації; поточного моніторингу і 

періодичного перегляду програм, ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних 

закладів і здобувачів вищої освіти; циклічного зовнішнього забезпечення якості. 

Система зовнішнього забезпечення якості складається із стандартів вищої 

освіти для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно 

до Національної рамки кваліфікацій; ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти; акредитаційних вимог проведення освітньої 

діяльності закладів освіти; вимог державної атестації щодо набутих 

компетентностей випускників; стандартів співпраці з роботодавцями щодо 

забезпечення конкурентноспроможного рівня підготовки фахівців; світового та 

національного рейтингового оцінювання діяльності Університету. 

 

VІІ – Інституційна спроможність вищого навчального закладу забезпечити 

досягнення запланованих результатів навчання та їх оцінювання 

 

Харківський національний університет міського господарства імені 

О.М. Бекетова має кадрове забезпечення навчального процесу, розвинену 

матеріально-технічну базу і соціальну інфраструктуру для підготовки магістрів 

з зазначеної спеціальності відповідно ліцензійним вимогам. 

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу базується на підборі 

та підготовці висококваліфікованих викладачів в галузі електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки. Науково-педагогічні працівники кафедри в 

достатній мірі володіють прогресивними методами навчання контролю знань 

студентів, застосовують мультимедійне обладнання та засоби дистанційної 

освіти. 

Методи поточного контролю: усне індивідуальне опитування, підготовка 

доповідей з мультимедійними презентаціями, комп’ютерне тестування в 
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дистанційних курсах, письмовий контроль (вирішення професійних і наукових 

завдань), виконання розрахунково-графічних завдань, виконання курсових 

проектів і робіт з результатами досліджень актуальних проблем в галузі 

електроенергетики. 

Методи підсумкового контролю: підсумкові тести, залік, екзамен. 

 

VІІІ – Підходи до викладання, навчання, оцінювання 

 

Основними підходами до викладання, навчання та оцінювання з метою 

якнайкращого розвитку компетентностей є: 

- реалізація студентноцентрованого підходу, встановлення відкритого 

діалогу та зворотного зв’яку між студентами та викладачами; 

- формування каталогу курсів, що дозволяє забезпечити якісну та 

актуальну інформацію про освітні компоненти; 

- забезпечення узгодженості між результатами навчання, зазначеними у 

програмі, навчальною та викладацькою діяльністю та процедурами 

оцінювання; 

- формування індивідуальної траєкторії навчання студентів; 

- інтеграцією сучасних інформаційних технологій в освітній процес; 

- забезпечення охоплення методами оцінювання усіх модулів освітньої 

програми задля встановлення факту досягнення відповідних результатів 

навчання. 

 

ІХ – Система оцінювання якості освітньої програми з метою її 

удосконалення 

 

Процес оцінювання якості освітньої програми з метою її удосконалення 

включає наступні кроки: 

-  реалізування освітньої програми та її компоненти відповідно до чіткої 

структури та прозорого плану впровадження; 

- оновлення змістової частини програми відповідно до змін у 

нормативно-правовій бази України; 

- проведення моніторингу працевлаштування випускників та створення 

відповідної бази даних випускників; 

- збирання та аналіз інформації про рівень задоволеності випускників 

даною програмою шляхом анкетного опитування наприкінці кожного 

навчального року. 


