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2 - Мета освітньої програми

Підготовка фахівців, здатних конструювати, проектувати,
культуру безпеки, виконувати монтаж, налагодження та
систем, створювати нове обладнання та впроваджувати
розподілу електроенергії, проводити наукові дослідження
діяльність.

експлуатувати, забезпечувати
ремонт електроенергетичних
новітні технологій у сфері
та здійснювати викладацьку

3 - Характеристика освітньої програми

Предметна область
(галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація (за
наявності))
Орієнтація освітньої
програми

Основншй фокус

освітньої програми
Особливості програми

14 Електрична інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка

Освітньо-професійна програма. Магістр з електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки за освітньою програмою
1
«Системи
управління
виробництвом
розподілом
спеціалізовані
електроенергії»
здобути
має
знання
оптимізації
та
моделювання
електроенергетичних,
електротехнічних та електромеханічних систем і комплексів,
їх використання для інновацій та досліджень режимів роботи
електричних станцій, систем розподілу електричної енергії.
Спеціальна освіта та професійна підготовка в області
управління виробництвом та розподілом електричної енергії.
Ключові слова: електроенергетика, електротехнічні системи,
автоматизація, пристрої та устаткування, комплекси.
Програма включає навчальні дисципліни освітню-професійної
програми та додаткові дисципліни, які поглиблюють
дослідницькі компетентності та знання спеціальних розділів
фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін і тим
самим забезпечують можливість засвоєння складніших
програм для наукових дослідників. Крім того реалізує
поглиблене вивчення автоматизованих електроенергетичних
систем та їх компонуючих.

Придатність до
працевлаштуваі-п-[я

Подальше навчання

Вшсладання та
навчат-п-[я

Оцішовання

4 - Придатність до працевлаштувати
Інженер з релейного захисту і електроавтоматики, інженер з

ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування
атомної станції, інженер із засобів диспетчерського і
технологічного
з
інженер
експлуатації
керування,
протиаварійної автоматики, інженер перетворювального
комплексу, інженер-дослідник із енергетики сільського
господарства, молодший науковий співробітник, науковий
співробітник, науковий співробітник-консультант, диспетчер
об'єднаного диспетчерського управління енергосистеми, ,
з
інженер
електрифікації
сільськогосподарського та
з
підприємств,
інженер
налагодження,
промислових
технології
та експлуатації електричних
удосконалення
станцій та мереж, інженер електромеханік, інженер служби
ізоляції та захисту від перенапруг, інженер служби ліній
енергопідприємства, інженер служби підстанцій, інженер
служби розподільних мереж, інженер-енергетик, інженерконструктор (електротехніка, електромеханіка), експерт із
енергозбереження та енергоефективності, консультант у
певній галузі інженерної справи (електротехніка та
електромеханіка), викладач вищого навчального закладу,
викладач професійно-технічного закладу, асистент.
Магістр може продовжувати навчання на освітньому і
ступені
філософії,
підвищувати
науковому
доктора
кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.
5
Викладання та оціт-повання
Студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, яке
проводиться у формі лекцій, семінарів, практичних занять,
лабораторних робіт, консультацій, самостійного вивчення,
виконання курсових робіт на основі методичного забезпечення
дисциплін, підручників, посібників, періодичних наукових
видань, використання мережі Інтернет.
Усне та письмове опитування, лабораторні звіти, тести,
презентація наукової роботи, захист курсових робіт, захист
магістерської роботи, заліки, екзамени.

-

6

Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності (ЗК)

-

Програмні компетентності

Здатність розв”язувати складні задачі і проблеми під час
діяльності
професійної
галузі
автоматизованих
у
електроенергетичних систем або у процесі навчання, що
передбачає проведення досліджень ташбо здійснення інновацій
та характеризується невизначеністю умов і вимог.
ЗКІ. Абстрактне мислет-п-Ія, аналіз та сш-ттез. Здатність до
аналізу та синтезу, здатність здійснювати пошук, аналізувати і
критично оцінювати інформацію з різних джерел..
ЗК2. Спілкуваі-п-[я другою мовою. Здатність професійно
викорисговувати іноземну мову для роботи з літературою,
науковою періодикою, спілкування з іноземними фахівцями,
користуватися іноземною мовою як засобом ділового
спілкування, здатність до активної соціальної мобільності.
ЗК3. Здатність до навчаі-п-Ія. Наполегливість у досягненні
мети; розуміння необхідності навчання протягом життя та
трансферу набутих знань; відповідальність за якість виконуваної
роботи; здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові

розробки та досягнення в професійній сфері.
ЗК4. Міжособистісна взаємодія. Здатність використовувати
педагогічні та психологічні прийоми для організації
навчального, виробничогочи управлінського процесу, здатність
до командної роботи.
Фахові компетентності ФК1. Технологічна * здатність забезпечувати ефективні
роботи
електромеханічних
спеціальності (ФК)
систем,
режими
пусконалагоджувальні роботи, оперативне обслуговування,
профілактичні випробування та ремонті роботи, контроль
технічного стану обладнання, енергомеханічних установок,
відповідно до технологічних регламентів.
ФК2. Проектувальна * здатність та готовність розробляти
робочу проектну та технічну документацію, оформляти
завершені проектно-конструкторські роботи режимів роботи
устаткування, реконструкції, модернізації та створення нового
устаткування з перевіркою відповідності розроблених
проектів та технічної документації стандартам, технічними
умовам та іншим нормативним документам.
ФК3. Дослідницька * здатність і готовність виявляти стан і
можливості поліпшення процесів моделювання, проектування,
виробництва та експлуатації електромеханічних систем,
забезпечувати систематизацію, узагальнення та аналіз
інформації контрольно-вимірювальних приладів та апаратури.
ФК4. Організаційно-управлінська * уміння забезпечувати
оперативне керування та контроль роботою персоналу
підрозділу, брати участь у його мотивації та стимулюванні з
метою подальшого навчання, підвищення кваліфікації та
перекваліфікації, здатність і готовність до розроблення
системи заходів для забезпечення належного рівня
виробництва з урахуванням передового вітчизняного та
безпеки
відповідно
досвіду,
до
кордонного
норм
технологій
життєдіяльності,
ергономіки та
сучасних
виробництва.
ФК5. Культурологічна * здатність і готовність формувати гідне
ставлення до надбань національної культури і виробництва та
надання допомоги фахівцям у адаптації до культури інших
держав.
7
Програмні результати навчаш-[я
Здатність застосовувати інформаційно-комунікаційні технології
Технологічні
та навики програмування для розв”язання типових завдань
інженерної діяльності; здатність використовувати отримані
знання та уміння для роботи в промисловості і розуміти
необхідність дотримання правил техніки безпеки, при
виконанні посадових обов”язків. Здатність застосовувати
професійно-профільовані знання й практичні навички для
обслуговуванні
існуючих
та
при
створення нових
електротехнічних
електромеханічних
та
електроенергетичних,
систем та їх складових. Знання і розуміння сучасних
технологічних процесів та систем технологічної підготовки
виробництва; технічних характеристик, конструктивних
і
особливостей,
експлуатації
призначення
правил
і
електроенергетичного, електротехнічного електромеханічного
устаткування та обладнання.

-

Проектувальні

Досліш-пщькі

Уміння аналізувати стан науково-технічної проблеми шляхом
підбору, вивчення та аналізу літературних і патентних джерел.
Уміння визначати цілі, здійснювати постановку завдань
електротехнічних
електромеханічних
та
проектування
приладів, систем, мереж, схем і пристроїв різного
функціонального призначення, підготовляти технічні завдання
на виконання проектних робіт.
Уміння проектувати електро- та електромеханічні системи з
урахуванням заданих вимог.
Уміння розробляти проектно-конструкторську документацію
відповідно до методичних та нормативних вимог.
аналітичні
Здатність
аналізу,
методи
застосовувати
математичне моделювання та виконувати фізичні та
математичні експерименти для розв”язання інженерних завдань
та при проведенні наукових досліджень; здатність критично
аналізувати основні показники функціонування системи та
оцінювати використані технічні рішення та обладнання;
здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати
системний підхід та враховувати нетехнічні аспекти при
розв”язанні інженерних задач та проведенні досліджень.
Уміння
обґрунтовано
вибирати
теоретичні
та
експериментальні методи і засоби вирішення сформульованих
завдань.
Уміння
розробляти
ефективні
вирішення
алгоритми
сформульованих завдань з використанням сучасних мов
програмування та забезпечувати їх програмну реалізацію.
Уміння освоювати принципи планування та методи
автоматизації експерименту на основі
інформаційновимірювальних комплексів як засобу підвишення точності і
зниження витрат на його
проведення, опановувати
навичками вимірювань в реальному часі.
Здатність до організації та проведення експериментальних
досліджень із застосуванням сучасних засобів і методів.
Уміння
робити
науково-обґрунтовані
висновки
за
результатами теоретичних і експериментальних досліджень,
давати рекомендації щодо вдосконалення пристроїв і систем,
готувати наукові публікації та заявки на винаходи і корисні
моделі.

Організацій-юуправлінські

Уміння забезпечувати оперативне керування та контроль
роботою персоналу підрозділу, брати участь у його мотивації
та стимулюванні з метою подальшого навчання, підвищення
кваліфікації та перекваліфікації.
Уміння
якісне
забезпечувати
виконання
практично
із
технологічних
працівниками
процесів
дотриманням правил
техніки безпеки, протипожежного захисту та вимог.
Уміння вести технічну документацію (графіки роботи,
інструкції, кошториси, плани, заявки на матеріали та
обладнання), систематизувати та узагальнювати інформацію по
використанню та формуванню ресурсів підприємства).
Уміння контролювати надходження, внутрішнє переміщення,
вибуття основних засобів, які знаходяться в підпорядкуванні,
технічне
організовувати
обслуговування,
плановопопереджувальні ремонти, налагоджування устаткування

відповідно до прийнятих планів і графіків та контролювати їх
виконання.
Готовність брати участь у підтримці єдиного інформаційного
простору планування та управління підприємством на всіх
етапах життєвого циклу виробленої продукції. Готовність брати
участь у проведенні техніко-економічного і функціональновартісного аналізу ринкової ефективності створюваного
продукту.
8 - Ресурсне забезпечеІ-п-[я реалізації програми
Усі науково-педагогічні працівники, задіяні до викладання
Кадрове забезпечеьшя
професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені та
вчені звання.
Матеріально-технічне Усі приміщення відповідають будівельним та санітарним
забезпечеІ-п-[я
нормам, повне забезпечення гуртожитками відповідно до
потреби, забезпеченість комп”ютерними робочими місцями та
прикладними комп”ютерними програмами достатнє для
виконання навчальних планів, соціальна інфраструктура, що
включає спортивний комплекс, пункти харчування, базу
відпочинку.
забезпеченість
бібліотеки
Належна
підручниками
та
Інформаційне та
посібниками,
фаховими
та
українськими
закордонними
навчально-методичне
забезпечеІ-п-[я
періодичними виданнями відповідного профілю, доступ до
авторські
розробок
професорськоІтешеї,
джерел
викладацького складу.
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Національна кредитна
мобільність
Міжнародна кредитна
мобільність
Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

-

Академічна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет» та вищими навчальними
закладами України.
На основі двосторонніх договорів між ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет» та зарубіжними вищими
навчальними закладами.
Можливе після вивчення курсу української мови.

