МІІ-ПСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇІ-П/І

Державний вищий навчальний заклад
«Приазовський державний технічний університет»
ЗАТВЕРДЖЕНО
ВЧЕНОЮ РАДОЮ ДВНЗ «ПДТУ»
Протокол від « 26 » травня 2016 р. На 14
Освітня програм.
.»

::і литься в дію з 01.09.2016 р.

ум

',

/ В.С.Волошин/

«Елект отехнічні системи елект оспоживання»
Другого рівня вищої освіти
за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка

галузі знань 14 Електрична інженерія
Кваліфікація: магістр з електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки

Маріуполь, 201 6

ЛИСТ ПОГОШКЕННЯ
освітню-професійної програми «Електротехнічні системи
електроспоживання»
Перший проректор
Голова Методичної ради
двнз «ПДТУ»
Декана факультету
Завідувач кафедри

В. М. Євченко

/
ф/ед

,

///7/%- (
|,

И

в. о. Роянов
Ю.Л. Саєнко
І.В. Жежеленко

ПЕРЕДМОВА
Розроблено робочою трупою спеціальності
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» у
складі:

Нестерович Віктор Володимирович - доцент кафедри електрифікації
промислових підприємств, кандидат технічних наук, доцент.
1.

2. Саравас Вікторія Євгенівна

- доцент кафедри електрифікації промислових

підприємств, кандидат технічних наук.

3. Бараненко Тетяна Костянтинівна - доцент кафедри електрифікації

промислових підприємств, кандидат технічних наук, доцент.

1.

Профіль освітньої програми зі спеціальності

141

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
1 -

Загальна інформація

Ступінь вищої освіти та Другий
з
електротехніки
та
назва
кваліфікації Магістр
електроенергетики,
освітньою
електромеханіки за
мовою оригіналу
програмою «Електротехнічні
ТШ диплому та обсяг
освітньої програми
Наявність акредитації
Цикл/рівень
Передумови

Термін Дії освітньої
програми
Інтернет-адреса

постііп-юго розміщет-п-[я

системи електроспоживання»
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін
навчання 1.5 роки
Акредитована Міністерством освіти і науки України
РО-ЕНЕА * другий ЦИкл, ЕОР ЬЬЬ * 7 рівень, НРК * 7 рівень
Наявність ступеня бакалавра
5 років
ішр://рзш.еди/иЮінформація/освітні-програми/

ошсу освітньої

програми

2-Мета освітньої програми

підготовки
Ця програма призначена для
фахівців, здатних
проектувати,
новітні
технологій,
запроваджувати
конструювати, експлуатувати, впроваджувати
системи енергетичного менеджменту, забезпечувати безпечну експлуатацію і
дослідження
енергоефективність
енергообладнання,
наукові
та
проводити
здійснювати викладацьку діяльність в галузі електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки
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
магістерська
програма
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
логічно продовжує професійну підготовку фахівців у галузі
знань з електричної інженерії та передбачає здобуття особою
поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок
за спеціальністю електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка, методології наукової та професійної
діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного
виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня
професійної діяльності.
Спеціальна освіта та професійна підготовка в області
електротехніки, моделювання та оптимізації електротехнічних
та електромеханічних систем і комплексів, їх використання
для інновацій та досліджень режимів роботи електричних
станцій, мереж та систем, електричних машин та
електроприводів в умовах сталої енергетики
Ключові слова: електроенергетика, електротехніка, якість
електричної енергії, пристрої, технології, експлуатація.
Програма реалізує поглиблене вивчення принципів сучасної
організації виробництва і збуту електроенергії в умовах

Придатність до
працевлаштування

Подальше навчаі-п-[я

адміністративний
України;
менеджмент
енергоринку
персоналом трудового колективу та методи прийняття
управлінських рішень; технічні та організаційні заходи по
забезпеченню безпеки обслуговуючого персоналу при
обладнання
експлуатації
систем;
електроенергетичних
підготовку проектної документації по об”єкту електричної
мережі; режими роботи електричних систем і мереж;
виконання наукових досліджень і планування експериментів.
- Придатність до працевлаштувати
Інженер з налагодження, удосконалення технології та
експлуатації електричних станцій та мереж, інженер служби
ізоляції та захисту від перенапруг, інженер служби ліній
енергопідприємства, інженер служби підстанцій, інженер
служби розподільних мереж, інженер-енергетик, інженерконструктор (електротехніка, електромеханіка), професіонал з
енергетичного менеджменту,, інженер-дослідник із енергетики
сільського господарства, молодший науковий співробітник
(електротехніка), науковий співробітник (електротехніка),
співробітник-консультант
(електротехніка),
науковий
об'єднаного
управління
диспетчер
диспетчерського
енергосистеми, інженер з ремонту та налагодження
електроенергетичного устаткування атомної станції, інженер із
засобів диспетчерського і технологічного керування, інженер
молодший
науковий
перетв орювального
комплексу,
(галузь
співробітник
інженерної
справи),
науковий
співробітник
інженерної
(галузь
справи),
науковий
співробітник-консультант (галузь інженерної справи), експерт
із енергозбереження та енергоефективності, консультант у
певній
галузі інженерної справи, викладач вищого
навчального закладу, викладач професійно-технічного закладу,
викладач.
Магістр може продовжувати навчання на освітньому і
ступені
філософії,
підвищувати
науковому
доктора
кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.
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Викладання та
навчаштя

Оцішоваш-[я

6

Інтегральна
компетентність

-

Викладання та оцішовання

-

Програмні компетентності

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.
Здатність розв”язувати складні задачі і проблеми під час
професійної діяльності у галузі електромеханіки та
електротехніки або у процесі навчання, що передбачає
досліджень ташбо здійснення інновацій та
проведення
характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні
компетентності (ЗК)

ЗКІ. Абстрактне мислет-п-Ія, аналіз та сш-ттез. Вміння

виявляти, ставити та вирішувати проблеми аналізувати
вітчизняні та зарубіжні досягнення шодо ефективного
використання електрообладнання електроенергетичних систем.
ЗК2. Спілкуваш-[я другою мовою. Уміти читати професійну
літературу та спілкуватися на побутовому рівні іноземною
мовою, з іноземними фахівцями, користуватися іноземною
мовою як засобом ділового спілкування, здатність до активної
соціальної мобільності.
ЗК3. Здатність до навчати-[я. здатність шляхом самостійного
навчання освоїти нові розробки та досягнення в професійній
сфері, використовувати комп”ютерну техніку для професійної
діяльності.
ЗК4. Міжособистісна взаємодія. Здатність мотивувати людей
та рухатися до спільної мети, здатність до командної роботи,
професійні етичні забов”язання, використовувати педагогічні та
психологічні прийоми для організації навчального, виробничого
чи управлінського процесу, уміти організовувати свою роботу і
взаємодію з іншими підрозділами об”єктів, працювати у
команді, підтримувати ділову комунікацію у професійній сфері.
Фахові компетентності ФКІ. Технологічна * Здатність розробляти плани і проекти для
забезпечення досягнення поставленої певної мети з
спеціальності (ФК)
урахуванням всіх аспектів проблеми, що вирішується,
технічне
виробництво,
експлуатацію,
включаючи
обладнання
обслуговування
утилізацію
та
електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних
комплексів; застосовувати систему енергоменеджменту для
підвищення енергоефективності.
ФК2. Проектувальна * Здатність використовувати програмне
забезпечення
комп”ютерного
для
моделювання,
автоматизованого проектування, автоматизованого виробництва
і автоматизованої розробки або конструювання елементів
електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних
систем, управління енергопостачанням та енерговикористанням.
ФК3. Дослідницька * здатність до використання сучасних
методів обробки результатів експериментальних досліджень;
методів розрахунку за засоби поліпшення основних показників
якості електричної енергії; задачі та структуру оперативнодиспетчерського управління складними електроенергетичними
системами. аналізувати вітчизняні та зарубіжні досягнення
ефективного
електрообладнання
шодо
використання
оцінювати
показники
систем;
електроенергетичних
ефективності функціонування електроенергетичних об”єктів із
застосуванням сучасних технологій.
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.
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Технологічні

Проектувальні

Досліш-пщькі

-

Програмні результати навчаі-п-[я

Уміння розробляти технічні завдання на проектування
технологічних процесів виробництва електротехнічних та
електромеханічних систем.
Уміння проектувати технологічні процеси виробництва
з
електротехнічних
електромеханічних
та
систем
технологічної
автоматизованих
систем
використанням
підготовки виробництва. Уміння розробляти технологічну
документацію
проектовані
електротехнічних
на
та
електромеханічних системи.
Уміння забезпечувати технологічність електротехнічних та
електромеханічних систем і процесів їх виготовлення,
оцінювати економічну ефективність технологічних процесів.
Уміння здійснювати авторський супровід розроблюваних
систем на етапах.
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
і
схем
приладів, систем, мереж,
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.
Уміння формулювати цілі і завдання наукових досліджень
відповідно до тенденцій і перспектив розвитку електроніки,
електротехніки та електромеханіки, а також суміжних галузей
науки і техніки.
Уміння
обґрунтовано
вибирати
теоретичні
та
і
засоби
експериментальні методи
вирішення сформульованих
завдань. Уміння розробляти ефективні алгоритми вирішення
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 іекспериментальних досліджень,
давати рекомендації щодо вдосконалення пристроїв і систем,
готувати наукові публікації та заявки на винаходи і корисні
моделі.

Уміння забезпечувати оперативне керування та контроль
роботою персоналу підрозділу, брати участь у його мотиваціі
та стимулюванні з метою подальшого навчання, підвищення
кваліфікації та перекваліфікації.
Уміння
якісне
забезпечувати
виконання
практично
працівниками технологічних процесів із 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 перемішення,
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.
Усі
приміщення відповідають будівельним та санітарним
Матеріально-технічне
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, медпункт,
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. 17

