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1. Вступ 

Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про вищу 

освіту» освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система освітніх 

компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає ви-

моги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 

навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, не-

обхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компете-

нтності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

Вищий навчальний заклад на підставі Стандарту вищої освіти за відповідним 

рівнем вищої освіти з певної спеціальності розробляє освітню програму. 

Освітньо-професійна програма розробляється для першого (бакалаврського) рі-

вня вищої. 

Освітня програма використовується під час : 

– проведення ліцензійної експертизи на провадження освітньої діяльності за 

відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, інспектування освітньої діяльно-

сті за спеціальністю; 

– розроблення навчального плану, програм навчальних дисципліні і практик; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення квалі-

фікації; 

– професійної орієнтації здобувачів вищої освіти. 

2. Нормативні посилання 

– Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про за-

твердження національної рамки кваліфікацій»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про затвер-

дження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти»; 

– Класифікація видів економічної діяльності : ДК 009:2010. – На заміну ДК 

009:2005 ; Чинний від 2012-01-01. – (Національний класифікатор України); 

– Класифікатор професій : ДК 003:2010. – На заміну ДК 003:2005 ; Чинний від 

2010-11-01. – (Національний класифікатор України); 

– Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському прос-

торі вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с. ISBN 966-7043-96-7; 

– Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-

уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, 

Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий 

дім «Плеяди», 2014. – 100 с. ISBN 978-966-2432-22-0. 
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3. Визначення  

У цьому документі використано терміни та відповідні визначення, що подані у За-

коні України «Про вищу освіту» та Національному освітньому глосарію: вища освіта. 

4. Позначення і скорочення 

У цьому документі використані наступні позначення і скорочення: 

– ЄКТС (European Credit Transfer and Accumulation System) – Європейська 

кредитна трансферно-накопичувальна система. 

5. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

програмою 

Згідно вимог ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» особа має право здобува-

ти ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.  

6. Кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми та 

їх розподіл 

Обсяг освітньо-професійної програми становить 240 кредитів ЄКТС.  

Розподіл кредитів ЄКТС за циклами загальної та професійної підготовки: 

Складові 
Кредитів 

ЄКТС 

Цикл загальної підготовки (за спеціальністю): 135,5 

І. Навчальні дисципліни природничо-наукової підготовки 51 

ІІ. Навчальні дисципліни базової підготовки 45 

ІІІ. Навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором студентів) 15,5 

ІV. Навчальні дисципліни соціально-гуманітарної підготовки  

(за вибором студентів) 

 

24 

Цикл професійної підготовки (за спеціалізацією): 104,5 

Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки 83 

Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки  

(за вибором студентів) 

21,5 

 

7. Очікувані результати навчання за циклом загальної підготовки 

(за спеціальністю) 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти зі спеціальності 144 Теплоенергети-

ка студент після засвоєння цієї програми має продемонструвати такі результати на-

вчання. 

7.1. Соціально-особистісні компетентності та нормативний зміст підготовки 

Код Соціально-особистісні компетентності Нормативний зміст підготовки 

СОК-1 Здатність відповідально приймати рі-

шення з урахуванням соціальних, і 

етичних цінностей та правових норм 

ЗНАННЯ 

 які пов'язані із спроможністю ви-

ражати власні почуття (базові 
СОК-2 Здатність, виходячи із цілей і ситуації 



7 

спілкування, до соціальної взаємодії, 

до співробітництва й розв’язання кон-

фліктів, а також грамотно будувати 

комунікацію. 

знання); 

 норм професійного та ділового 

спілкування; 

 які характеризують здатність до 

критики та самокритики. 

 

 

УМІННЯ 

 міжособистісного спілкування або 

взаємодії; 

 пов’язані з соціальними чи етич-

ними обов'язками. 

СОК-3 Здатність здійснювати виробничу або 

прикладну діяльність у міжнародному 

середовищі 

СОК-4 Здатність розуміти й аналізувати сві-

тоглядні, соціально й особистісне зна-

чимі проблеми й процеси, що відбу-

ваються в суспільстві 

СОК-5 Здатність орієнтуватися в системі за-

гальнолюдських цінностей і цінностей 

світової й вітчизняної культури, розу-

міти значення гуманістичних ціннос-

тей для збереження й розвитку сучас-

ної цивілізації 

7.2. Системні компетентності та нормативний зміст підготовки 

Код Системні компетентності Нормативний зміст підготовки 

СК-1 Здатність вчитися, здобувати нові 

знання, уміння, у тому числі в галузі, 

відмінної від професійної 

ЗНАННЯ 

 способів та методів навчання; 

 які дозволяють побачити, як спів-

відносяться частини цілого і як во-

ни об'єднуються (базові знання). 

 

УМІННЯ 

 системно мислити; 

 планувати зміни для вдосконален-

ня системи в цілому і для розробки 

нових систем. 

СК-2 Здатність застосовувати професійні 

знання й уміння на практиці. 

СК-3 Здатність гнучко адаптуватися до різ-

них професійних ситуацій, проявляти 

творчий підхід, ініціативу. 

СК-4 Здатність вести дослідницьку діяль-

ність, включаючи аналіз проблем, по-

становку цілей і завдань, вибір спосо-

бу й методів дослідження, а також 

оцінку його якості. 

СК-5 Здатність критично оцінювати та пе-

реосмислювати накопичений досвід 

(власний і чужий), аналізувати і орга-

нізовувати свою професійну й соціа-

льну діяльність, працювати автономно 

та у команді. 

7.3. Інструментальні компетентності та нормативний зміст підготовки 

Код Інструментальні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ІК-1 Здатність вирішувати проблеми в 

професійній діяльності на основі ана-

лізу й синтезу. 

ЗНАННЯ 

 які дозволяють розуміти і опрацьо-

вувати ідеї і думки (базові знання); 
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Код Інструментальні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ІК-2 Здатність працювати з інформацією: 

знаходити, оцінювати й використову-

вати інформацію з різних джерел, не-

обхідну для рішення наукових і про-

фесійних завдань у теплоенергетичній 

галузі. 

 практичної інженерної діяльності 

(володіння широкими принципо-

вими знаннями); 

 які дозволяють впливати на ото-

чуюче середовище, організовувати 

час і стратегії навчання, приймати 

рішення або вирішувати проблеми 

( методологічні знання). 

УМІННЯ 

 застосовувати знання фундамента-

льних дисциплін для розв’язку 

професійних завдань; 

 пов'язані з використанням техноло-

гічних пристроїв; 

 використовувати ділову і профе-

сійну українську мову; 

  роботи з комп'ютером та управ-

ління інформацією; 

 використовувати універсальні 

знання як основу для практичної 

інженерної діяльності. 

ІК-3 Здатність використовувати у профе-

сійній діяльності базові знання у галу-

зі природничих, соціально-

гуманітарних та економічних наук. 

ІК-4 Здатність грамотно будувати комуні-

кацію, виходячи із цілей і ситуації спі-

лкування. 

ІК-5 Здатність виконувати дослідницьку 

діяльність, засновану на відповідних 

знаннях і уміннях. 

7.4. Професійні компетентності та нормативний зміст підготовки 

Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

Проектно-конструкторська діяльність 

ПК-1 Здатність і готовність брати участь у 

зборі та аналізі вихідних даних для 

проектування елементів обладнання та 

об'єктів діяльності в цілому з викорис-

танням нормативної документації та 

сучасних методів пошуку та обробки 

інформації. 

ЗНАННЯ 

 які необхідні для виконання інже-

нерних задач (постановка, дослі-

дження, проектування);  

 конструкцій, технологічних схем, 

режимів роботи обладнання,  хара-

ктеристик теплоносіїв, схем їх руху 

та відповідних матеріалів, що за-

стосовуються при аналізі процесів і 

проектуванні теплоенергетичних 

установок і тепломасообмінних 

апаратів; 

УМІННЯ 

 використовувати аналіз процесів, 

складання теплових балансів, прак-

тичні розрахунки типових задач, 

віднесених до проектування тепло-

ПК-2 Здатність застосовувати стандартні 

методи розрахунку при проектуванні 

деталей і вузлів теплоенергетичного 

обладнання. 

ПК-3 Здатність  розробляти і реалізовувати 

енергозберігаючі заходи при проекту-

ванні та експлуатації теплоенергетич-

ного обладнання. 

ПК-4 Здатність здійснювати попереднє тех-

ніко-економічне обґрунтування проек-

тних рішень. 



9 

Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ПК-5 Здатність брати участь у роботах з ро-

зрахунку й проектування деталей і ву-

злів різних машин і механізмів та 

конструкцій відповідно до технічних 

завдань з використанням сучасних ін-

формаційних технологій, в тому числі 

сучасних засобів комп'ютерної графі-

ки. 

енергетичного обладнання  і мето-

ди дослідження їх теплових режи-

мів для вирішення поставлених ін-

женерних задач; 

 приймати інженерні рішення; 

 проектувати теплоенергетичне об-

ладнання та розробляти технологі-

чні схеми у відповідності до техні-

чних умов та нормативних докуме-

нтів. 

Виробничо-технологічна діяльність 

ПК-6 Здатність забезпечувати технічне 

оснащення робочих місць із розмі-

щенням теплоенергетичного облад-

нання 

 

ЗНАННЯ 

 технології, виробництва, передачі, 

розподілу і використання енергії; 

 екологічного законодавства й пра-

вових норм в галузі охорони здо-

ров’я людей і забезпечення безпеки 

інженерної діяльності; 

 стандартів і вимог метрологічної 

служби України. 

 

УМІННЯ 

 ефективно та екологічно експлуа-

тувати теплоенергетичне облад-

нання; 

 вибирати та використовувати ме-

тоди та засоби вимірювань для ви-

значення значень технологічних 

параметрів процесів та режимів ро-

боти енергетичного обладнання; 

 оцінювати похибки вимірювань 

відповідно до стандартів і вимог 

метрологічної служби України; 

 застосовувати сучасні технології 

виробництва енергії. 

ПК-7 Здатність визначати режими експлуа-

тації теплоенергетичного обладнання 

та застосовувати способи раціональ-

ного використання сировинних, енер-

гетичних та інших видів ресурсів. 

ПК-8 Здатність здійснювати заходи щодо 

профілактики виробничого травмати-

зму й професійних захворювань, за-

стосовувати сучасні методи, що забез-

печують безпеку життєдіяльності лю-

дей та їхній захист від можливих нас-

лідків аварій, катастроф і стихійних 

лих. 

ПК-9 Здатність застосовувати прогресивні 

методи експлуатації теплоенергетич-

ного обладнання  

ПК-10 Здатність застосовувати методи стан-

дартних випробувань щодо визначен-

ня фізико-механічних і теплофізичних 

властивостей та технологічних показ-

ників використовуваних матеріалів і 

готових виробів теплоенергетичного 

обладнання. 

ПК-11 Здатність і готовність до контролю до-

тримання екологічної безпеки на ви-

робництві, до участі в розробці і здій-

сненні екозахисних заходів і заходів з 

енерго- та ресурсозбереження на ви-

робництві. 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

Організаційно-управлінська діяльність 

ПК-12 Здатність складати технічну докумен-

тацію (графіки робіт, інструкції, кош-

ториси, плани, заявки на матеріали й 

устаткування тощо) і готувати звіт-

ність за установленими формами 

 

ЗНАННЯ 

 з організації частини або всього 

комплексу роботи теплоенергетич-

ного об’єкту; 

 основ економічної теорії в цілому 

та в галузі; 

 етичних норм для виконання інже-

нерної діяльності; 

 

УМІННЯ 

 брати участь в організації інженер-

ної діяльності; 

 співпрацювати з іншими учасника-

ми інженерної діяльності (комуні-

кація); 

 розуміти і враховувати соціальні, 

культурні і екологічні наслідки ін-

женерної діяльності. 

ПК-13 Здатність організовувати роботу коле-

ктивів, здійснювати діяльність, 

пов’язану з керівництвом діями окре-

мих співробітників, надавати допомо-

гу підлеглим 

ПК-14 Здатність готувати вихідні дані для 

вибору й обґрунтування науково-

технічних і організаційних рішень в 

теплоенергетичній  області на основі 

економічних розрахунків. 

ПК-15 Здатність приймати відповідальність 

за управління професійним розвитком 

індивідів і груп. 

ПК-16 Здатність до управління професійними 

видами діяльності або проектами, 

приймаючи на себе відповідальність за 

процес прийняття рішень.  

Науково-дослідна діяльність 

ПК-17 Здатність до систематичного вивчення 

та аналізу науково-технічної інформа-

ції, вітчизняного й закордонного дос-

віду з профілю підготовки теплоенер-

гетика. 

ЗНАННЯ 

 в теплоенергетичній галузі, що ви-

користовуються для осмислення 

принципів і теорій (базові знання); 

 для виконання інженерних та нау-

кових задач, які включають поста-

новку експерименту, аналіз і інтер-

претацію даних (базові знання); 

 стандартних пакетів програм і за-

собів автоматизованого проведення 

досліджень для отримання, оброб-

ки і аналізу даних, з застосуванням 

сучасного наукового обладнання. 

УМІННЯ 

 проводити пошук науково-

технічної інформації; 

 розробляти основні етапи наукових 

досліджень; 

 використовувати сучасний інстру-

ПК-18 Здатність забезпечувати моделювання 

об’єктів і процесів з використанням 

стандартних пакетів і засобів автомати-

зації інженерних розрахунків, проводи-

ти експерименти за заданими методи-

ками з обробкою й аналізом результа-

тів 

ПК-19 Здатність брати участь у роботах зі 

складання наукових звітів з виконаних 

завдань та у впровадженні результатів 

досліджень і розробок. 

ПК-20 Здатність використовувати стандартні 

методики планування наукових дослі-

джень, здійснювати  обробку та уза-

гальнення результатів експерименту. 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ПК-21 Здатність брати участь у роботі над 

інноваційними проектами, використо-

вуючи базові методи дослідницької 

діяльності. 

ментарій (вибір і застосування від-

повідних технологій, ресурсів і ін-

женерних методик) для проведення 

наукової діяльності. 

 

8. Очікувані результати навчання за циклом професійної підготовки 

(за спеціалізацією) 

Професійні компетентності та зміст підготовки: 

Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

Проектно-конструкторська діяльність 

ПК-1с здатність брати участь у розробленні 

проектної і робочої технічної докуме-

нтації, оформлення закінчених проек-

тно-конструкторських робіт у відпові-

дності зі стандартами, технічними 

умовами та іншими нормативними до-

кументами, що пов’язано з обладнан-

ням та устаткуванням теплових елект-

ричних станцій. 

 

ЗНАННЯ 

 необхідні для проектування тепло-

вих і атомних електричних станцій, 

розробки технічної документації; 

 принципових та теплових схем 

ТЕС та АЕС, їх блоків та елемен-

тів. 

 конструктивних рішень найбільш 

поширених енергетичних котлів, 

парових турбін, теплообмінників. 

 основ конструювання елементів 

турбін, енергетичних котлів. теп-

лообмінних пристроїв 

УМІННЯ 

 розробляти проектну та технічну 

документацію 

 виконувати розрахунок принципо-

вих теплових схем ТЕС та АЕС. 

 виконувати теплові та гідравлічні 

розрахунки парогенераторів, паро-

вих турбін та теплообмінного об-

ладнання. 

 проводити контроль та вимірюван-

ня основних технічних параметрів 

роботи теплоенергетичних устано-

вок. 

ПК-2с здатність до проведення попереднього 

техніко-економічного обґрунтування 

проектних розробок теплових елект-

ричних станцій по стандартній мето-

диці.  

Виробничо-технологічна діяльність 
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Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

ПК-3с здатність використання методики ви-

пробувань, налагодження та ремонту 

технологічного обладнання у відпові-

дності з профілем роботи 

 

ЗНАННЯ 

 ефективної експлуатації енергети-

чного обладнання теплових та 

атомних електростанцій  

 технології, виробництва, передачі, 

розподілу електричної та теплової 

енергії в рамках енергогенеруючо-

го об’єкту; 

 необхідні для налагодження та ре-

монту теплоенергетичного облад-

нання електростанцій  

УМІННЯ 

 сформулювати мету створення, мо-

дернізації та ремонту теплових 

енергетичних установок. 

 ефективно та екологічно експлуа-

тувати теплоенергетичне облад-

нання електростанцій; 

 вибирати та використовувати ме-

тоди та засоби проведення випро-

бувань з метою визначення техно-

логічних параметрів та режимів 

роботи енергетичного обладнання 

теплових і атомних електростанцій; 

 підготувати технічну документацію 

по експлуатації та ремонту облад-

нання теплових електричних стан-

цій  

ПК-4с здатність до контролю технічного ста-

ну та оцінки залишкового ресурсу об-

ладнання, організації профілактичних 

оглядів і поточного ремонту облад-

нання теплових електричних станцій  

ПК-5с здатність до складання заявок на уста-

ткування, запасні частини, підготовки 

технічної документації на ремонт об-

ладнання теплових електричних стан-

цій 

Організаційно-управлінська діяльність 

ПК-6с здатність до планування та участі у 

проведенні планових випробувань та 

ремонтів технологічного обладнання, 

монтажних, налагоджувальних і пус-

кових робіт, в тому числі, при освоєн-

ні нового обладнання і (або) техноло-

гічних процесів 

 

ЗНАННЯ 

 з організації випробувань та ремо-

нтів технологічного обладнання  

теплоенергетичного об’єкту; 

 з організації обслуговування тех-

нологічного устаткування теплових 

електричних станцій; 

 

УМІННЯ 

 проводити випробування, ремонт 

технологічного обладнання, мон-

ПК-7с здатність до організації роботи персо-

налу по обслуговуванню технологіч-

ного устаткування теплових електрич-

них станцій 
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Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

  тажні, налагоджувальні роботи; 

 обслуговувати технологічного 

устаткування теплових електрич-

них станцій. 

 організовувати роботи персоналу з 

експлуатації теплотехнологічного 

обладнання електростанцій  

 

Науково-дослідна діяльність 

ПК-8с здатність до проведення експеримен-

тів за заданою методикою і аналізу 

результатів, із залученням відповідно-

го математичного апарату, на облад-

нанні та устаткуванні теплових елект-

ричних станцій  

 

ЗНАННЯ 

 з методики проведення та аналізу 

результатів дослідження теплоене-

ргетичного обладнання електрич-

них станцій; 

 стандартних пакетів програм і за-

собів автоматизованого проведення 

досліджень, що використовуються 

в теплоенергетиці. 

 

УМІННЯ 

 збирати, аналізувати матеріал дос-

ліджень, проводити експерименти 

на діючому енергетичному облад-

нанні. 

 використовувати сучасний інстру-

ментарій для проведення дослі-

джень. 

 підготовки результатів досліджень 

для складання звітів та іншої техні-

чної документації 

 

ПК-9с здатність до проведення вимірів і спо-

стережень на обладнанні теплових 

електричних станцій, складання опису 

проведених досліджень, підготовки 

результатів для складання оглядів, зві-

тів і наукових публікацій 

 

9. Перелік навчальних дисциплін циклу загальної підготовки  

(за спеціальністю) 

Шифр Навчальні дисципліни 
Кредитів 

ЄКТС 

І. Навчальні дисципліни природничо-наукової підготовки 51 

1/І Вища математика 17 

2/І Фізика 10,5 

3/І Хімія 4 

4/І Інженерна графіка 7,5 

5/І Інформаційні технології 8 

6/І Теоретична механіка 4 



14 

Шифр Навчальні дисципліни 
Кредитів 

ЄКТС 

ІІ. Навчальні дисципліни базової підготовки 45 

1/ІІ Економіка і організація виробництва 4 

2/ІІ Охорона праці та цивільний захист 4 

3/ІІ Матеріалознавство та технологія матеріалів 4 

4/ІІ Гідрогазодинаміка 6 

5/ІІ Основи електротехніки та електроніки 4,5 

6/ІІ Тепломасообмін 12,5 

7/ІІ Технічна термодинаміка 10 

ІІІ. Навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором студентів) 15,5 

1/ІІІ Екологічні н/д 2 

2/ІІІ Переддипломна практика 7,5 

3/ІІІ Дипломне проектування 6 

ІV. Навчальні дисципліни соціально-гуманітарної підготовки   

(за вибором студентів) 

24 

1/ІV Навчальні дисципліни з історії 2 

2/ІV Навчальні дисципліни з української мови 2 

3/ІV Навчальні дисципліни з філософії 2 

4/ІV Навчальні дисципліни з психології 2 

5/ІV Навчальні дисципліни з права 2 

6/ІV 
Соціально-гуманітарні дисципліни 

2 

7/ІV 2 

8/ІV Іноземна мова 4 

9/ІV Іноземна мова професійного спрямування 6 

 

10. Перелік навчальних дисциплін циклу професійної підготовки (за 

спеціалізацією) 

Шифр Навчальні дисципліни 
Кредитів 

ЄКТС 

Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки 82,5 

1/ с Технічна механіка 9 

2/ с Математичні методи та моделі 3 

3/ с Котельні установки теплових електричних станцій 9 

4/ с Ядерні енергетичні установки 2 

5/ с Турбіни теплових електричних станцій та атомних електричних ста-

нцій 

10,5 

6/ с Тепло- і масообмінні апарати теплових електричних станцій та атом-

них електричних станцій  

4 

7/ с Теплові та атомні електростанції та установки 11 

8/ с Технологічні системи теплових електричних станцій та захист на-

вколишнього середовища 

3 

9/ с Електрична частина електростанцій 4,5 
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Шифр Навчальні дисципліни 
Кредитів 

ЄКТС 

10/ с Автоматизовані системи управління теплоенергетичними процесами 4 

11/ с Теплофікація та теплові мережі 5 

12/ с Нагнітачі та теплові двигуни 4 

13/ с Іннов.-інвестиційна діяльність в енергетиці 3 

14/ с Горіння палива та обладнання для його спалювання 4 

15/ с Теплотехнічні вимірювання 6,5 

Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки (за вибором 

студентів) 

22 

 

1/ св Надійність енергетичного обладнання  3 

Надійна експлуатація та подовження терміну роботи електричних 

станцій 

3 

2/св Нетрадиційні джерела енергії 4 

Технічне виробництво біопалива та використання його в енергетиці 4 

3/св Основи наукових досліджень 2 

Планування експерименту в енергетиці  2 

4/св Обробка води на теплових електричних станціях 2 

Підготовка води на атомних електричних станціях 2 

5/св Монтаж та ремонт теплових електричних станцій 4 

Монтаж та ремонт турбоустановок теплових електричних станцій 4 

 6/св Комп`ютерна графіка 3 

Комп’ютерні технології в енергетиці 3 

7/св Експлуатація енергетичного обладнання теплових електричних ста-

нцій 

4 

Експлуатація та діагностика паротурбінних установок атомних елек-

тричних станцій 

4 
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11. Структурно-логічна схема 

 

 
 

 



17 
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12. Випускна атестація 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться на основі аналізу ус-

пішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач діяльності, 

що передбачені даною Освітньо-професійною програмою та рівня сформованості 

компетентностей, зазначених у розділах 7 та 8. 

Нормативна форма випускної атестації:  захист дипломного проекту .
  

 


